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Sesiunea de comunicări a 
studenților Facultății de Sociologie 
și Asistență Socială, Universitatea 
din București 
24 mai 2019 

Program

Prezentările au loc în Sala de Consiliu din Schitu Măgureanu nr. 9.

Intervalul orar include 10 minute pentru prezentarea orală și 5 minute pentru discuții.


Titlu Autor(i) Interval orar

Astrologia, misterul unei pseudoștiințe 
științifice

Dragoș Obreja Sociologie, anul 2 9:00-9:15

Rolul specialiștilor în integrarea copiilor-
adolescenți instituționalizați în școală

Armando Eduard 
Lincan

Asistență Socială, 
anul 3

9:15-9:30

To vaccinate or not to vaccinate against HPV? 
A content analysis of vocabularies of motives

Simona-Nicoleta 
Vulpe

Master of Research 
in Sociology, anul 2

9:30-9:45

Intimitatea mediată digital: prezentări ale 
sinelui și decizii romantice. Un profil sociologic 
al Tinder

Oana Ruxandra 
Constantin

Sociologie, anul 3 9:45-10:00

Așa am simțit eu! Oana Silion Resurse umane, 
anul 3

10:00-10:15

Take it as a gift! Feedback-ul într-o agenție de 
recrutare

Alina Silion Resurse umane, 
anul 3

10:15-10:30

Preferințele oamenilor despre mărimea 
grupurilor cu care pleacă în vacanță

Iasmina-Gabriela 
Calciu

Antropologie, anul 1 10:30-10:45

Pauză 10:45-11:00

Profilul social al studentului de la sociologie Florentina Dobre Resurse umane, 
anul 3

11:00-11:15

Fenomenul self-tracking. Motivații, semnificații 
și utilitatea practicii

Tudor Radu Sociologie, anul 3 11:15-11:30

Relațiile dintre maghiari și români în mediul 
online

Edi Dragoș 
Beserman

Master Cercetare 
Sociologică 
Avansată, anul 3

11:30-11:45

Influența presiunii temporale asupra evaluării 
subiective a satisfacției cu viața

Anamaria 
Năstasă

Sociologie, anul 3 11:45-12:00

Limite între atelier și masculinitate Maria-Catrinel 
Țoncu

Antropologie, anul 1 12:00-12:15
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Rezumate

„Astrologia, misterul unei pseudoștiințe științifice” 
Dragoș Obreja 
Sociologie, anul 2 

În mod ideal, încrederea crescută în știință atrage o încredere scăzută în pseudoștiință. Nu este 
cazul atunci când vine vorba despre astronomie și astrologie. Încrederea oamenilor privind 
legătura dintre cele două marchează mai degrabă o corelație pozitivă. Astfel, o încredere ridicată a 
oamenilor în astronomie atrage după sine o încredere similară în astrologie. Inițial, plecasem de la 
următoarea ipoteză: Dacă există o încredere ridicată în astronomie, asta va determina o încredere 
scăzută în astrologie. Este cunoscut faptul că, în timp ce astronomia este o știință, astrologia este 
o pseudoștiință, iar o creștere direct proportional a încrederii în cele două rămâne un paradox. 
Astrologia se bucură de un succes istoric, dat fiind faptul că filosofii atrăgeau atenția asupra 
acesteia încă din Evul Mediu. De asemenea, contribuția sociologului Theodor Adorno a constituit 
o sursă teoretică importantă de inspirație, prin tipologia semi-eruditului interesat de astrologie și a 
modului în care se raportează la ceilalți. Apelând la prezent, mi-am propus să aflu care este 
legătura dintre satisfacția cu viața și încrederea în astrologie. Am aplicat 100 de chestionare unor 
respondenți din Bârlad și din București, având vârste cuprinse între 18 și 71 de ani. Rezultatele au 
confirmat mai multe puncte de plecare: am identificat o corelație negativă între satisfacția cu viața 
și încrederea în astrologie, dar o corelație pozitivă între nivelul religiozității și încrederea în 
astrologie. De asemenea, s-a mai observat o apropiere puternică între media încrederii 
respondenților în astrologie (2,42 din 5) și media încrederii în astronomie (3,20 din 5). Pot exista 
mai multe puncte de plecare în acest context: respondenții nu știu cu exactitate care dintre ele 
este o știință și care este o pseudoștiință, ei se pot lăsa păcăliți de terminația „-ologie”, care este 
întâlnit în cadrul altor științe și care oferă impresia de științificitate. Din acest motiv, ei ar putea 
considera că astrologia este științifică. 


„Rolul specialiștilor în integrarea copiilor-adolescenți instituționalizați în școală” 
Lincan Armando Eduard 
Asistență Socială, anul 3 

În lucrarea de cercetare doresc să studiez „Rolul specialiștilor în integrarea copiilor-adolescenți 
instituționalizați în școală”. Instituționalizarea își pune o amprentă foarte puternică asupra 
copilului-adolescent, mai ales după ieșirea acestuia din sistemul de asistență socială. Cercetarea 
este de tip calitativ, iar metoda utilizată este interviul. Cu ajutorul acestuia doresc să obțin 
informații cu privire la modul în care specialiștii din centrele de plasament contribuie la integrarea 

Încrederea cetățenilor în instituțiile statului Vladimir Pripp Sociologie, anul 3 12:15-12:30

Corp și societate: individualism/colectivism și 
reprezentări ale feminității

Alexandra 
Adriana Cucu

Sociologie, anul 3 12:30-12:45

Relații de cuplu Văcăreanu Ana-
Maria, Spiridon 
Dana Petruța-
Elena

Resurse umane, 
anul 2

12:45-13:00

Deliberare și premiere 13:00-13:30

Titlu Autor(i) Interval orar
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subiecților de cercetare în școală. În plus, acestea au evidențiat importanța specialiștilor și rolul 
monitorizării situației școlare a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție pentru integrarea lor 
pe piața muncii. Așadar, rolul specialiștilor este vital atât pentru integrarea pe piața muncii a celor 
care urmează să părăsească sistemul de protecție socială, cât și pentru asigurarea funcționării 
corespunzătoare a acestora.


„To vaccinate or not to vaccinate against HPV? A content analysis of vocabularies of motives” 
Simona-Nicoleta Vulpe 
Master of Research in Sociology, anul 2 

In the present paper, I aim to study the vocabularies of motives that Romanian and American 
parents employ in the online environment on the topic of HPV (human papillomavirus) vaccination. 
I conducted this research starting from C. W. Mills’ article on vocabularies of motives, integrating 
into my analysis the concepts of filter bubbles and echo chambers as phenomena specific to the 
digital environment that stimulate vaccine hesitancy. The research method that I employed is the 
content analysis of posts and comments from Facebook pages dedicated to the vaccination 
topic. The approach that I had for processing the data is qualitative. The results that I obtained 
show that the vocabularies of Romanian and American parents are similar. When parents from 
adverse parties interact (pro- vs. anti-vaccination) their vocabularies of motives are centered on 
the adverse effects of the HPV vaccine and on the dangers of not vaccinating. When all the 
parents taking part in the online interaction have the anti-vaccination status, the vocabularies of 
motives are structured around mandatory vaccination as a harmful practice. The vocabularies of 
motives constituted during interactions between pro-vaccination parents are formed of 
accusations against anti-vaccination supporters and the dangers of not vaccinating. Beyond the 
striking opposition between pro- and anti-vaxxers, there are intra-categorical discrepancies 
accompanied by mixt vocabularies of motives. 


„Intimitatea mediată digital: prezentări ale sinelui și decizii romantice. Un profil sociologic al 
Tinder” 
Oana Ruxandra Constantin 
Sociologie, anul 3 

În această cercetare mi-am propus să nuanțez înțelegerea sociologică a comportamentelor 
romantice ale utilizatorilor Tinder. Am folosit ancheta sociologică pe bază de interviuri și am 
urmărit să aflu: Care sunt tipurile de prezentare a sinelui prin profilul de Tinder? Cum structurează 
respondenții deciziile romantice, prin formularea obiectivelor și prin strategiile de răspuns folosite? 
În urma celor 12 interviuri cu 6 bărbați și 6 femei cu vârste curpinse între 21 și 24 ani care au 
folosit aplicația Tinder în București, am identificat o serie de strategii personale care structurează 
decizia romantică în funcție de scopurile urmărite de utilizatori. Am observat că nu există un scop 
unic ci că scopurile dominante se împletesc cu scopurile secundare. Pornind de la teoria lui 
Goffman (2007) am identificat două strategii de prezentare a sinelui: utilizatorii implicați în 
construirea profilului și utilizatorii cu un profil rudimentar, comportament relaționat cu scopuri slab 
formulate și lipsa unei motivații dominante. Sentimentul de validare obținut prin match nu este 
condiționat de investiția utilizatorilor. Pentru a analiza decizia romantică m-am raportat la distincția 
satisfăcător-maximizator inspirată de teoria lui Herbert Simon (1955). Am identificat strategia 
epuizării like-urilor în cazul satisfăcătorilor și strategia maximizării șanselor prin mesaje creative. 
Am definit dragostea mediată digital drept o dragoste lichidă, în termenii lui Bauman (2003). 
Astfel, apar trei orizonturi temporale: consolidarea dragostei lichide, re-lichefierea și serializarea 
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prin experimentare. Validarea obținută prin match este insuficientă pentru consolidarea relației; 
legătura romantică mediată de Tinder trebuie să treacă în alte sfere ale online-ului până să se 
concretizeze în offline.


„Așa am simțit eu!” 
Oana Silion 
Resurse umane, anul 3 

În această lucrare am analizat măsura în care recrutorii utilizează criterii subiective în cadrul 
procesului de recrutare și selecție. Elementele subiective urmărite au fost: prejudecățile 
recrutorilor, limbajul nonverbal al candidaților și prima impresie (simpatie/antipatie). Teoriile care 
m-au ghidat în cercetare au fost: Teoria Performării Rolurilor elaborată de E. Goffman și Teoria 
Profețiilor Auto-creatoare elaborată de R. Merton. Metoda de cercetare utilizată a fost ancheta 
sociologică iar tehnica interviul. Am realizat opt interviuri nestructurate cu recrutori dintr-o agenție 
de recrutare din București. Principala concluzie a lucrării mele este că recrutorii utilizează într-o 
mică măsură criterii subiective în cadrul procesului de recrutare și selecție. Acest lucru este 
determinat de faptul că rolul pe care criteriile subiective îl au este de a le sprijini pe cele obiective. 
Dintre cele trei aspecte urmărite, limbajul nonverbal are cea mai mare influență drept criteriu.


„Take it as a gift! Feedback-ul într-o agenție de recrutare” 
Alina Silion 
Resurse umane, anul 3 

Obiectivul lucrării mele este să aflu ce efecte are feedback-ul într-o agenție de recrutare. Mă 
ghidează perspectiva interacționismului simbolic cu teoriile: sinele ca într-o oglindă (Charles 
Horton Cooley) și asumarea rolului (George Herbert Mead); teoria schimbului social și teoria 
reciprocitatății darurilor (Marcel Mauss). 


„Preferințele oamenilor despre mărimea grupurilor cu care pleacă în vacanță” 
Iasmina-Gabriela Calciu 
Antropologie, anul 1 

Tema proiectului meu de cercetare se referă la „Preferințele oamenilor despre mărimea grupurilor 
cu care pleacă în vacanță”. Este un proiect de cercetare prin care vreau să-mi testez ipotezele 
legate de diverși factori socio-culturali care, consider eu, influențează deciziile oamenilor în 
privința numărului de persoane cu care preferă să plece în concediu. De-a lungul timpului am 
vorbit cu mai multe persoane despre acest subiect, astfel ajungând să găsesc asemănări și 
deosebiri în privința alegerii mărimii grupurilor în cazul vacanțelor. Unii oameni preferă să 
călătorească împreună cu mai multe persoane, fiindcă acest lucru le aduce bună dispoziție, în 
timp ce pentru alții, un grup mare presupune mult stres și oboseală. Pornind de la această 
ipoteză, în planul proiectului am precizat și alte corelații observate de mine până la momentul 
actual, însă consider că o cercetare pe această temă poate duce la o cunoaștere științifică privind 
luarea acestui tip de decizii. Atunci când oamenii pleacă în concediu, există o mulțime de factori 
pe care aceștia trebuie să-i ia în calcul pentru a avea o vacanță reușită, dar care uneori sunt 
trecuți cu vederea. În urma cercetării, aș vrea să cunosc mai în profunzime cum și dacă numărul 
de persoane care pleacă împreună în vacanțe influențează calitatea călătoriilor. Privitor la mărimea 
grupurilor care pleacă în vacanțe, m-am gândit la o serie de indicatori, printre care statusul social, 
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situația financiară etc. Pentru realizărea cercetării empirice, m-am gândit să recurg la metoda 
anchetei sociologice prin utilizarea celor două tehnici (observație și interviu).


„Profilul social al studentului de la sociologie” 
Florentina Dobre 
Resurse umane, anul 3 

În această lucrare am studiat tipologiile studenților de la sociologie pornind de la două dimensiuni: 
cultura și tranziția către viața de adult, respectiv cariera profesională. Aici mi-am dorit să identific 
trăsăturile principale, comune sau diferite ale studentului de la sociologie, având ca fundament 
consumul cultural și traiectoria către viața profesională. Tot în lucrare mi-am propus să identific 
obiectivele generale pe care studenții le au pe tot parcursul anilor universitari, motivația în 
alegerea facultății și dacă ar recomanda pe viitor facultatea noastră. Metoda utilizată a fost 
ancheta sociologică pe bază de chestionar, iar cercetarea a fost realizată cu ajutorul unui eșantion 
format din 75 de studenţi, an III cuprinși în specializările din domeniul sociologie (resurse umane, 
antropologie, sociologie). Am pornit de la studiile de tineret care împart această perioadă în două 
dimensiuni importante: tranziția și cultura. În lucrare sunt menționați autorii Jeffrey J. Arnett care 
dezvoltă ideea adultului în formare, alături de schimbările care au loc în această perioadă, sau 
Dan Woodman, care discută despre importanța culturii în viața tinerilor și în construirea unei 
identități sociale. Pe baza acestor teorii am construit profilul social al studentului de la sociologie. 
Astfel că, în medie, studentul preferă să-și petreacă timpul liber relaxându-se și mai puțin să iasă 
în club, să asculte muzică rock sau jazz, decât muzică orientală și, totodată, este atras de 
atmosfera din interiorul facultății, dorește să continue studiile în același domeniu și are cunoștințe 
dezvoltate în domeniul „soft skills”.


„Fenomenul self-tracking. Motivații, semnificații și utilitatea practicii” 
Tudor Radu 
Sociologie, anul 3 

Cercetarea de faţă îşi propune să studieze motivaţiile, obiectivele şi experienţa indivizilor implicaţi 
în procesul de self tracking, practică ce presupune monitorizarea unor variabile precum numărul 
de paşi realizaţi într-o zi sau greutatea, adesea cu ajutorul unei brăţări fitness. Am pornit de la 
lucrările profesorului universitar Deborah Lupton, de la Universitatea din Canberra, în care 
abordează fenomenul „quantified self” şi am utilizat atât cercetări realizate pe acest subiect cât şi 
texte sociologice aparţinând, printre alţii, lui Michel Foucault, Zygmunt Bauman, Urlich Beck, 
Laura Grunberg şi Lazăr Vlăsceanu pentru a compune cadrul teoretic. Abordarea cercetării este 
de tip calitativ, iar din punct de vedere metodologic am utilizat ancheta sociologică pe bază de 
interviu semistructurat, aplicat pe un eşantion neprobabilistic şi nereprezentativ, utilizând tehnica 
bulgărelui de zăpadă. Întrebările din ghidul de interviu se referă la numărul de variabile 
monitorizate, obiectivele propuse de individ, nivelul de stres perceput şi problemele sau 
dificultăţile întâlnite pe parcursul acestei practici. Cercetarea se află în curs de finalizare, astfel că 
analiza şi concluziile nu sunt încă disponibile.


„Relațiile dintre maghiari și români în mediul online” 
Edi Dragoș Beserman 
Master Cercetare Sociologică Avansată, anul 3 
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Articolul de față își propune să studieze relațiile existente între maghiari și români în mediul online. 
Premisa lucrării a fost că studiile empirice și sondajele de opinie dezvăluie aspecte mai benigne în 
raport cu imaginile negative sau injuriile vehiculate în imagologia etnică. Internetul spre exemplu, 
dezvăluie opinii mult mai violente, deoarece în public oamenii au un comportament dezirabil, dar 
sub anonimat spun mai ușor pe nume unor lucruri în care cred și care fac parte din imaginarul 
colectiv. Este prezentat în context, un scurt istoric al imaginilor și reprezentărilor românilor față de 
maghiari și maghiarilor față de români pentru a avea o înțelegere mai bună asupra relațiilor dintre 
cele două etnii. Am folosit ca metodă analiza discursului pe comentariile dintr-un videoclip postat 
pe platforma YouTube, pe care le-am împărțit în trei mari categorii în funcție de frecvența 
acestora. Rezultatele ne arată că românii, privind din punct de vedere cantitativ, au atitudini mai 
ostile față de maghiari decât au maghiarii față de români. În final, am încercat să oferim câteva 
posibile explicații asupra acestui lucru apelând la teoria unității mintale a mulțimilor, teoria 
instituționalistă și etno-naționalismul .


„Influența presiunii temporale asupra evaluării subiective a satisfacției cu viața” 
Anamaria Năstasă 
Sociologie, anul 3 

În lucrarea de față studiez relația dintre presiunea temporală sau presiunea timpului și satisfacția 
cu viața, mai exact în ce măsură presiunea temporală influențează evaluarea subiectivă a 
satisfacției cu viața. Metoda de cercetare pe care o utilizez în studiul de față este analiza 
secundară a datelor. Cercetarea de față reprezintă un demers în principal cantitativ. În analiză voi 
folosi date din ultimul val al studiului Sondajul European privind Calitatea Vieții din anul 2016. 
Variabilele principale pe care le-am folosit sunt presiunea temporală exprimată printr-o serie de  
indicatori precum cei care au în vedere echilibrul dintre viața familială și viața profesională, 
satisfacția cu alocarea timpului, care poate fi un indicator al presiunii temporale și satisfacția cu 
viața. Alte variabile prezente în analiza sunt variabile socio-demografice precum vârsta, genul, 
mediul de proveniență, statutul marital și statutul ocupațional. Având la bază studiile anterioare 
precum cele ale lui Garhammer (2002), Zuzanek (1998), Zuzanek (2017), Chelcea (2014) și alți 
autori care au studiat relația dintre aceste variabile sau le-au analizat tangențial, îmi propun să 
analizez prin modele de regresie liniară, în ce măsură presiunea timpului, cât și alte variabile 
socio-demografice au o influență asupra evaluării subiective a satisfacției cu viața. 


„Limite între atelier și masculinitate” 
Maria-Catrinel Țoncu 
Antropologie, anul 1 

Cercetarea pe care am decis să o realizez are ca punct de pornire relația dintre bărbați și atelierele 
lor, iar în urma unui interviu etnografic am remarcat că femeile pot ocupa o poziție semnificativă în 
organizarea și funcționarea spațiului asociat bărbaților. Mai precis, îmi propun să aflu în ce măsură 
atelierul este un spațiu al masculinității, raportându-mă la statusul marital. Cum influențează 
acesta caracterul masculin al atelierului? Ipoteza mea este că, în momentul în care bărbații se 
căsătoresc, atelierul își pierde din caracterul strict masculin. În literatura sociologică și 
antropologică am urmărit modul în care se exercită statusul masculin prin munca manuală și 
practici specifice, activități leisure în sfera masculinității, niveluri de agentitate și autonomie în 
atelier. Proiectul a început printr-un interviu etnografic care m-a ajutat să înțeleg mai bine cum se 
raportează bărbații la spațiile destinate lor și, totodată, să mă decid care este zona specifică pe 
care vreau să o cercetez. Astfel am ajuns la relația dintre genuri, cum se răsfrânge aceasta asupra 
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unui spațiu gendered. În continuare, am folosit ca metodă de cercetare ancheta socială, tehnica 
chestionarului. Cercetarea este în curs de desfășurare, urmând ca datele cantitative să fie culese, 
iar anumite aspecte ale temei aprofundate calitativ.


„Încrederea cetățenilor în instituțiile statului” 
Vladimir Pripp 
Sociologie, anul 3 

Tema lucrării este „Încrederea populației în instituțiile statului”. Scopul este de a identifica dacă și 
în ce măsură fenomenul global de neîncredere în instituțiile din țările democratice, se regăsește și 
în România. Câteva dintre paradigmele pe care le-am folosit provin din lucrările lui Mattei Dogan. 
De la Claudiu Tufiș am preluat aspecte teoretice precum, tipurile de instituții ale statului. O altă 
teorie care m-a ajutat este cea dezvoltată de Vilfredo Paretto cu privire la cele două tipuri de lideri 
politici, cei care conduc prin forță și cei care conduc prin viclenie. O altă teorie utilizată este cea a 
lui Jacques Coenen -Huther cu privire la tipologia elitelor. Metoda folosită este analiza secundară 
a datelor, obținute din mai multe anchete sociologice, care au fost realizate pe bază de chestionar, 
aplicate cu ajutorul operatorilor de interviu, pe teren, sau prin intermediul procedurii CATI. Datele 
folosite, preluate de la IMAS și Eurobarometru vizează aceeași perioadă, 2005-2018. Am ales 
metoda: analiza datelor secundare, deoarece îmi permite să corelez date adunate într-o perioadă 
îndelungată. Comparația pe care o voi realiza, la nivel european, va cuprinde datele 
Eurobarometru. Contextele sociale și economice ale țărilor participante la Eurobarometru sunt 
relativ asemănătoare, deoarece se regăsesc aceleași valori, prin apartenența la UE. Rezultatele 
preliminarii arată care sunt elementele de pe plan național și nivelul de influență a acestora asupra 
încrederii, iar pe plan internațional poziția României față de valorile minime, maxime dar și media 
încrederii la nivel european


„Corp și societate: individualism/colectivism și reprezentări ale feminității” 
Alexandra Adriana Cucu 
Sociologie, anul 3 

Studiile privind reprezentarea socială a feminității au evidențiat diverse aspecte cum ar fi analiza 
modului de reprezentare al feminității în marketing (Pereira, 2018), stilul de viață (Machin, 2005), 
produsele cosmetice și vânzările (Kumar, 2005), ideea de consum al frumuseții (Clark, 2016). O 
dimensiune ignorată este cea a diferențelor culturale, respectiv a dimensiunii culturale în ceea ce 
privește feminitatea. Aceasta din urma mi se pare cea mai importantă dimensiune de analiză a 
acestei teme, însă dimensiunea culturală are la rândul ei mai multe subdimensiuni. În această 
lucrare voi analiza relația dintre reprezentarea feminității și subdimensiunea individualism/
colectivism. Cercetarea mea este una de tip calitativ, realizată prin metoda analizei de conținut. În 
cadrul cercetării am analizat coperțile revistei Cosmopolitan din trei țări, respectiv America – țară 
corespunzătoare culturii individualiste în viziunea lui Hofstede, China – țară considerată 
colectivistă conform aceluiași autor și România. De asemenea, în urma cercetării îmi propun să 
descriu și modelul cultural al feminității prezent în țara noastră, în funcție de cele menționate 
amterior.


„Relații de cuplu” 
Văcăreanu Ana-Maria, Spiridon Dana Petruța-Elena 
Resurse umane, anul 2 
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Obiectivul general al lucrării este înțelegerea a ceea ce semnifică relația de iubire pentru omul 
modern, iar obiectivul specific este înțelegerea ideii de responsabilitate și a celei de dorință. Așa 
cum subliniază Ansari și Eric Klinenberg (2016) în „Dragostea modernă”, cât și Esther Perel (2017) 
în „Regândirea infidelității”, infidelitatea se poate produce nu numai în situația în care cuplul este 
aflat în relație consensuală, dar și în cuplul care este căsătorit. În „De ce iubirea doare”, în trecut 
nici măcar nu era luată în considerare dragostea ca fundament al căsătoriei. De asemenea, 
autoarea are în vedere și schimbările mediului socio-economic, reliefând o caracteristică 
importantă a femeii moderne, aceea de persoană liberă, independentă din punct de vedere 
financiar dar nu numai. Astfel că evoluția socială a femeii a permis modificarea anumitor percepții 
sociale. Anthony Giddens propune prin cartea sa intitulată „Transformarea intimității” o analiză 
comparativă între cum erau percepute în trecut dragostea romantică și erotismul, față de cum 
sunt percepute în prezent. Am făcut o anchetă pe bază de interviu asupra personelor cu vârste 
peste 25 de ani, căsătorite sau logodite, având mai multe întrebări de cercetare. Am descoperit că 
un copil poate să stabilizeze cuplul sau dimpotrivă, dorințele se împacă greu cu responsabilitățile 
însă ambele sunt importante, adulterul poate să fie și o corvoadă dar și benefic, dating-ul online și 
relațiile deschise nu sunt văzute ca aducătoare sau ca fiind relații autentice de cuplu.


�9


