
 
 
 

`1.INTRODUCERE 
  
 

De la primii oameni pe Pamant , Adam si Eva , lumea a inceput sa evolueze prin 
popularea planetei.Acestia , prin procesul de imperechere ,au adus pe lume copii ,copiii 
lor au adus pe lume alti copii si tot asa , procesul a continuat si continua si in zilele 
noastre.Insa in ziua de azi , omul este mult mai civilizat , este preocupat de foarte multe 
probleme zilnice , griji materiale ,de cele mai multe ori.In ziua de azi ,amenii nu mai sunt 
asa de pasionati de cresterea si intretinerea unei familii mari ,deoarece acest lucru implica 
foarte multe cheltuieli.Nu toata lumea vrea sa traiasca in lux , insa unii nici strictul 
necesar nu si-l permit.Astfel ,natalitatea in lume a inceput sa scada in zonele unde 
oamenii sunt inconjurati de un grad mai mare de cultura.Asta nu inseamna insa , ca acesti 
oameni nu fac sex sau nu socializeaza , numai ca , in zilele noastre oamenii sunt mai 
preocupati de ei insisi si de sanatatea lor decat de a celor din jur.O urmare a acestui lucru 
este protectia in timpul actelor sexuale. 
 In lume se cunosc , la acest moment , foarte multe metode de contraceptie , cum 
ar fi: pilulele anticonceptionale , prezervativul (pentru barati si pentru femei) , diafragma 
, steriletul si altele. 
 Pentru a avea o mai buna viziune despre preservative ca metode de contraceptie , 
am atasat acestui studiu de caz si niste imagini cu : 

1. Prezervativul pentru barbati                

 
 

 



 
 
 
2. Prezevativul pentru femei 
  

 
 

 

  
 Prezervativul pentru femei este confectionat tot din cauciuc subtire, sub forma de 
sac. Este mai mare ca dimensiuni decat prezervativul pentru barbati si are la ambele 
capete cate un inel pentru fixare. Inelul mai mic, de la capatul inchis, va fi introdus in 
vagin iar inelul mai mare, de la capatul deschis, va ramane in afara vaginului. 
 
Eficienta: eficiente daca sunt folosite corect. 
 
Avantaje: -sunt lipsite de nocivitate, nu au efecte secundare; 
     -pot fi folosite ocazional (nefiind necesara administrarea zilnica); 
     -nu necesita consultatie medicala pentru folosire; 
     -pot fi folosite la orice varsta 
     -nu exista probleme de revenire a fertilitatii; 
     -ajuta la prevenirea ejacularii precoce.  

 
Metodele contraceptive de bariera sunt bazate pe blocarea intrarii 

spermatozoizilor in cavitatea uterina. Acestea sunt: prezervativele, diafragma si 
spermicidele. 
 



 
 
 

2.PREZERVATIVUL-DEFINITIE SI CARACTERISTICI- 
-INCURSIUNE- 

 
  

Prezervativele reprezinta membrane din cauciuc, foarte subtiri. Pot fi lubrefiate 
sau nu.Ele colecteaza lichidul spermatic si actioneaza ca o bariera impotriva intrarii 
spermatozoizilor in vagin.Prezervativul este o invelitoare in forma de sac, ce se aplica pe 
penis. Prezervativul este un mic tub elastic închis la un capăt, folosit de bărbaţi ca 
anticoncepţional sau pentru prevenirea unei îmbolnăviri prin contact sexual.În procesul 
de fabricaţie, un anumit număr de � amilies au�  sunt supuse la nişte teste � amilie de 
riguroase . Teste de presiune, de volum şi de rezistenţă.Dacă prezervativul nu trece aceste 
teste, întregul lot de � amilies au�  din care acesta face parte va fi distrus. Dimpotrivă, 
dacă prezervativele trec testele cu � amilie, toate celelalte � amilies au�  din lot vor fi 
� amilies. Amintiţi-vă că regulamentul testelor este foarte strict şi nimic nu se face la 
întâmplare. Prezervativul este singura metodă care previne apariţia unei sarcini nedorite 
şi, în acelaşi timp, te protejează împotriva HIV şi a altor infectii cu transmitere sexuala 
ITS. Pentru a fi � amilies  însă, prezervativul trebuie folosit � amilie. 
De aceea: 

- verifică termenul de garanţie de pe ambalaj; prezervativul nu trebuie sa fie expirat ; 
- nu desface ambalajul cu dinţii sau folosind obiecte ascuţite (ex.: cuţit, foarfece  
  etc.); prezervativul se poate deteriora şi atunci nu-ţi va mai asigura protecţia  

        maximă ; 
-inainte de a-l pune, este important să goleşti de aer rezervorul din capătul închis al    
 prezervativului. Ţine între două degete acest capăt şi cu cealaltă mână rulează  
 prezervativul până la baza penisului ; 
-pentru lubrifiere foloseşte doar cremele special fabricate pentru a fi folosite  
 împreună cu prezervativul; alte produse de lubrifiere pot deteriora prezervativul; 
-după folosire, înnoadă prezervativul şi aruncă-l la gunoi, nu în WC; 
-dacă prezervativul se rupe sau se fisurează, apare riscul unei sarcini nedorite sau al  
 contractării HIV şi a altor infecţii cu transmitere sexuală. În cazul unui astfel de  
 incident, este � amilie te adresezi cât mai curând unui specialist de la cel mai 

apropiat  
 Cabinet de Planificare Familială. 

 Prezervativul sau condomul este un mijloc de protectie fata de sarcina nedorita 
si fata de bolile cu transmitere sexuala. Este destinat acoperirii penisului aflat in erectie. 
Prezervativele nu au efecte secundare, sunt lipsite de nocivitate, nu necesita administrare 
zilnica, pot fi folosite fara ajutorul personalului medical, se pot procura din multe locuri.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
3.ISTORIC-PREZERVATIVUL IN TRECUT 

 
 
 
Primele informaţii în legătură cu folosirea prezervativelor provin încă din anii 

1350 î.e., când în egipt bărbaţii se “oranamentau” cu o utilitate asemănătoare 
prezervativului de astăzi. În anul 1564, renumitul anatomist � amilie, Fallopius a fost 
primul, care a propus învelirea protectoare a penisului, în vederea contracepţiei. Primul 
“prezervativ”, care se putea numi eficace, era produs din � amilies  de animale. 
Denumirea de “prezervativ” a intrat în uz verbal în secolul XVIII, când pe lângă funcţia 
de contracepţie se mai folosea şi pentru prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală 
(ITS). Fabricarea în masă a prezervativelor fiabile s-a început după invenţia vulcanizării 
cauciucului, adică în anii 1840. 

Imaginea prezervativului din secolul al XIX-lea : 
 

 
 
 
 



 
 
 

4.PREZERVATIVUL IN PREZENT 
   
     

 

                           
  
 Eficienta: 85- 98%  
 
Cum actioneaza: Colecteaza sperma, impiedicand contactul spermatozoizilor cu ovulul.  
 
Avantaje:-este usor accesibil, usor de folosit � amil necesita supraveghere medicala; 
    -nu are efecte secundare;  

   -este foarte � amilies , daca este utilizat cu atentie;  
   -barbatul poate sa isi � amili responsabilitatea contraceptiei;  
   -este singura metoda care protejeaza ambii parteneri impotriva bolilor cu t    
transmitere sexuala, � amilies  SIDA.  
 

Dezavantaje: -necesita o folosire atenta pentru a fi � amilies ; 
-intervine in desfasurarea actului sexual;  
-necesita aprovozionare prealabila. 

           -rar pot apare alergii la latex; 
  -poate atenua sensibilitatea penisului; 



  -exista riscul ca sa alunece sau sa se rupa in timpul folosirii (mai ales cele  
  nelubrefiate); 
  -cumpararea lor, discutia cu partenerul privind folosirea lor, punerea,  
  scoaterea si aruncarea lor pot crea stari jenante. 
 
De unde se procura: farmacii, magazine.  
 
  
Observatii: Se intrebuinteaza o singura data. Trebuie pus inainte ca penisul sa atinga vreo  
 parte din zona genitala a femeii.  
 
Scop 

Folosirea corectă a prezervativului de fiecare dată când ai un contact sexual este 
singura cale de te proteja împotriva infecţiei cu HIV. Pilula contraceptivă este bună 
pentru prevenirea sarcinii, � amili protejează împotriva transmiterii virusului. Steriletul 
protejează la rândul sau doar împotriva sarcinilor nedorite, � amili şi împotriva infecţiilor 
cu transmitere sexuală. Folosirea prezervativului în timpul actului sexual vă protejează şi 
de contractarea altor infecţii decât cea cu HIV. Aşa cum am mai spus, infecţiile cu  
 
transmitere sexuală (BTS) – cele mai frecvente dintre ele fiind gonoreea, sifilisul, 
hepatita (B, C) – nu afectează corpul doar la nivelul organelor genitale. Nedescoperite 
sau netratate la timp, ele pot avea efecte � amilie de grave asupra stării voastre generale 
de sănătate. Ele pot produce infertilitate, impotenţă şi pot cauza chiar moartea dacă nu 
sunt tratate corespunzător. 

Ce prezervativ alegem?  
 
În alegerea unui prezervativ trebuie să urmaţi cateva reguli. În primul � ami,  

trebuie să alegeţi prezervativele din latex şi nu pe cele din fibră animală. Latexul, fiind 
mai rezistent, nu lasă să treacă bacteriile, spre deosebire de prezervativele din fibre 
animale care nu oferă o protecţie eficace împotriva bolilor transmisibile pe cale sexuală.  
 Nu uitaţi să verificaţi data expirării de pe ambalaj când le cumpăraţi. Dacă data 
este expirată, prezervativele nu ar mai trebui folosite. Este, de asemenea, important să 
alegeti prezervativele lubrifiate şi cu rezervor. Veţi găsi acest gen de informaţii pe cutie. 
Pentru o protecţie şi mai mare, puteţi folosi prezervativele care conţin lubrifiant 
spermicid. Dacă însă după folosire observaţi o iritaţie, consultaţi medicul şi evitaţi 
contactul cu  substanţele spermicide. 



  
 
 
  În ceea ce priveşte lungimea, vă sfătuim să încercaţi mai multe tipuri ca să vedeţi 
care vi se potriveşte.Dacă prezervativele care se comercializează prin farmacii nu vă 
corespund ca mărime, vizitaţi magazinele specializate unde veţi găsi toate mărimile 
posibile. În ceea ce priveşte grosimea, este în funcţie de preferinţe. Trebuie însă să ştiţi că 
un prezervativ mai gros nu înseamnă că este şi mai eficace. Prezervativul, � amilies au de 
grosime, oferă o bună protecţie dacă este utilizat în mod eficace.  
 
 

 
 
 
 Prezervativele cu nervuri sau cu striaţii sunt şi ele disponibile. Nervurile sau 
striaţiile sunt prezente pe prezervativ în scopul creşterii sensibilităţii şi a plăcerii. Totuşi, 
şi aici intervin preferinţele individuale, deoarece unora acest tip de prezervativ le oferă o 
plăcere mai intensă, iar alţii nu fac deloc nici o diferenţă. 
 



Un prezervativ eficace  
 
 Înainte de utilizarea prezervativului nu uitaţi să verificaţi cu atenţie data expirării 
înscrisă pe ambalaj. Dacă data este expirată, prezervativul nu mai trebuie folosit. Folosiţi 
întotdeauna cu grijă un prezervativ. Feriţi-l de căldură şi nu rupeţi ambalajul cu dinţii. 
Rupeţi pur şi simplu hârtia cu degetele şi scoateţi usor prezervativul cu deosebită atenţie 
ca să nu îl agăţaţi cu unghiile. Ca să vedeţi care este sensul bun sau faţa prezervativului, 
este � amilies a să suflaţi în interior pentru ca rezervorul din capăt să iasă în afară. 
Asiguraţi-vă că prezervativul este rulat spre exterior. Surplusul de aer din prezervativ 
poate cauza ruperea lui. Pentru a evita acest incident, strângeţi capătul închis al 
prezervativului între arătător şi degetul mare şi aplicaţi-l pe penisul în erecţie. În timp ce 
strângeţi capătul închis al prezervativului, folosiţi cealaltă mâna pentru a derula uşor 
prezervativul pe toată lungimea penisului. Dacă observaţi că aţi pus prezervativul pe dos, 
adică l-aţi rulat spre interior, acest prezervativ ar trebui aruncat deoarece s-a aflat în 
contact cu penisul şi cu fluidul eliberat în timpul primelor stadii ale erecţiei.Acest fluid 
conţine spermă şi microorganisme ce pot cauza infecţii cu transmitere sexuală. De 
asemenea, este foarte important să derulaţi prezervativul până la baza penisului, în caz 
contrar riscaţi ca el să iasă în timpul actului sexual. Imediat după ejaculare, bărbatul 
trebuie să-şi retragă penisul în timp ce este încă în erecţie, ţinând prezervativul strâns la 
baza penisului. Prezervativul trebuie aruncat în mod igienic, la coşul de gunoi şi niciodată 
în vasul de toaletă. 
 

Ce se întâmplă dacă totuşi prezervativul s-a rupt?  
 
 Întâi şi întâi, un prezervativ nu se rupe fără motiv. Se poate întâmpla să se rupă 
dacă a fost rulat în mod greşit, dacă nu a fost � amilies a cu grijă sau dacă nu aţi folosit 
un lubrifiant pe langă cel conţinut deja de prezervativ. Mai trebuie sa faceţi deosebirea 
între un prezervativ care se rupe şi unul care se sparge. De cele mai multe ori, atunci când 
prezervativul se rupe, urmele se văd pe pereţii care înconjoară penisul. O ruptură în acest 
loc comportă mai puţine riscuri decât atunci când prezervativul se sparge. În cazul în care 
prezervativul s-a spart, inconvenientul se produce în vârful penisului, în rezervor, unde se 
produce ejacularea. Iar daca sperma nu rămâne în rezervor şi se împrăştie în vagin, iar 
penisul intră în contact cu vaginul şi cu secreţiile vaginale, riscul de a contacta o maladie 
transmisibilă pe cale sexuală este mult mai ridicat. Nu intraţi în panică. Cel mai � amilie 
fi să vă programaţi la � amilie de � amilies au la ginecolog şi să faceţi un test de depistare 
a bolilor transmisibile pe cale sexuala (BTS). În cazul fetelor: dacă nu luaţi pilule 
contraceptive aţi putea avea ghinionul să fi rămas însărcinate. Puteţi cere aşadar să faceţi 
un test de sarcină. Mai puteti recurge şi la pilula de a doua zi. Oricum, actionaţi cât mai 
repede! Această pilulă trebuie luată la cel mult 72 ore după raportul sexual. Medicul vă 
va da toate indicaţiile referitoare la demersul pe care trebuie sa-l urmaţi.  
 
ATENŢIE:  
 
 -verificaţi întotdeauna data expirării pe cutia cu preservative; 
 -prezervativele nu suportă caldura (păstraţi-le într-un loc răcoros şi uscat); 
 -unghiile, inelele şi orice alt obiect ascuţit pot agăţa prezervativele; 



 -pentru a scoate rezervorul în afară, suflaţi în interior şi nu introduceţi degetul în 
 prezervativ; 
 -nu trebuie să rămână aer în interiorul prezervativului deoarece există riscul ca 
 acesta să se spargă; 
 -este important să derulaţi prezervativul până la baza penisului pentru ca acesta să 
 nu iasă şi să rămână în vagin în timpul actului sexual; 
 -dupa actul sexual, retrageţi penisul ţinând prezervativul cu mâna la baza 
 penisului; 
 -prezervativul folosit trebuie aruncat la gunoi şi nu în toaletă.; 
 -este necesar să folosiţi un lubrifiant pe lângă acela pe care îl conţine deja 
 prezervativul: rezistenţa acestuia va fi mărita; 
 -anipulaţi întotdeauna cu grijă prezervativele. 
 
 
Retine : 
 
 Dacă prezervativul nu este “prietenul tău cel mai bun” atunci abstinenta rămâne 
singura metodă prin care te poţi proteja, în acelaşi timp, de sarcini nedorite, de HIV şi de 
alte infecţii cu transmitere sexuală. 
 Prezervativele sunt de unica folosinta. Unele dintre produsele chimice pot 
deteriora cauciucul prezervativului. In intructiunile de utilizare ale prezervativelor 
trebuiesc specificate anume drept compatibile cu produsele anticonceptive pe baza 
chimica. 

          
 
 

5.DEFINIREA PROBLEMEI DE CERCETARE 
 



 Studiul de fata este o cercetare calitativa prin care se urmareste cunoasterea si 
evaluarea cerintelor si preferintelor clientilor prin analiza in profunzime a actorilor de pe 
o anumita piata , cea a tinerilor clujeni , si cuprinde studiul motivatiilor si atitudinilor 
acestora.Aceasta cercetare va evidentia de ce un individ va folosi anumite metode de 
contraceptie si in ce mod. 
 Pe langa explicarea comportamentului ,cercetarea calitativa este utilizata si in alte 
scopuri , ca de exemplu : 

� Pentru a propune idei de produse noi , sloganuri publicitare etc.; 
� Petru a observa comportamentul de cumparare sau utilizare a 

produselor; 
� Inaintea cercetarii cantitative , pentru a preciza tema cercetarii si 

pentru evidentierea ipotezelor de lucru. 
 
 
 

6.OBIECTIVELE CERCETARII 
 

 
 Obiectivele prezentei cercetari au fost formulate dupa cum urmeaza : 
 
Oiectiv principal 
  *obtinerea de informatii utile cu privire la metodele de contraceptie  
    folosite de tinerii clujeni in timpul actelor sexuale; 
 
Obiectiv secundar 
  * tipuri de metode de contaceptie utilizate de tinerii clujeni; 
  * modul de folosire al metodelor de contraceptie; 
  * catalogarea prezervativelor de catre tinerii clujeni; 
  * informarea despre caracteristicile prezervativelor pe care pun accentul  
     tinerii clujeni.  
 
 

7.IPOTEZE  
 
 

 Pornind de la definirea problemei de cercetare şi de la obiectivele acesteia se pot 
formula o serie de ipoteze cu privire la aspectele ce urmează a fi cercetate. Odată stabilite 
aceste ipoteze, se va putea stabili o lista a informaţiilor ce se doresc a fi obţinute : 

� Metodele de contraceptie folosite de tinerii clujeni; 
� Modul de folosire a metodelor de contraceptie; 
� Sursa de informare asupra utilizarii prezervativelor; 
� Modelele de prezervative preferate de tinerii clujeni; 
� Locul de procurare al prezervativelor; 
� Utilizarea prezervativelor de catre tinerii clujeni in timpul actelor 

sexuale; 
� Etc. 



 
 
 

8.INFORMAŢIILE DORITE A FI OB ŢINUTE 
 

Considerând  obiectivele stabilite şi ipotezele enunţate se poate elabora lista 
informaţiilor ce se doresc a fi obţinute, care în cazul de faţă va cuprinde: 

 
1.Care sunt preferinţele cumpărătoarelor în materie de: forma, culoare, gust şi 
importanta in viata lor sexuala;.  
2. Identificarea obiceiurilor de cumpărare: când, de unde, cum si de ce. 
3. Indicatori socio-demografici clasici: vârsta, sexul şi domiciliul. 
 

 
9.CALENDARUL DE REALIZARE A CERCET ĂRII 

 
 Timpul necesar realizării cercetării a fost de 9 săptămâni, în intervalul 12 martie – 
13 mai 2007 , distribuite după cum se poate vedea in tabelul de mai jos.  
 
 

Etapa Perioada Durata 
I. Stabilirea grupelor de lucru 12 martie – 25 martie 2 săptămâni 
II. Stabilirea temei de lucru 26 martie – 8 aprilie 2 săptămâni 
III. Elaborarea şi pretestarea 
chestionarului 

9 aprilie - 15 aprilie 1 săptămână 

IV. Administrarea chestionarului 16 aprilie – 22 aprilie 1 săptămână 
V. Analiza rezultatelor 23 aprilie – 29 aprilie 1 săptămână 
VI. Redactarea raportului 30 aprilie – 13 mai 2 săptămâni 

 
 

 
10.METODA DE EŞANTIONARE FOLOSIT Ă ŞI MĂRIMEA 

EŞANTIONULUI 
 

Metoda de eşantionare utilizată este una empirică. Am recurs la eşantionarea prin 
convenienţă datorită unui buget redus si inexistenţei unor puncte de trecere obligatorii.  
 Eşantionul a fost compus din 100 de persoane de ambele sexe ,din randul tinerilor 
din orasul Cluj-Napoca. Sexul şi vârsta au fost două variabile de stratificare semnificative 
in alegerea populaţiei studiate.  
 Adimistrarea chestionarelor s-a realizat în municipiul Cluj Napoca. 
 

11. METODA DE CULEGERE A DATELOR 
 



Din principalele mijloace de comunicare cu subiecţi am ales ancheta ‚faţă în faţă’ 
pentru culegerea efectivă a informaţiilor. Datorită complexităţii acesteia, am putut obţine 
un control mai bun asupra condiţiilor de desfăşurare a interviurilor. În timpul 
interviurilor, întrebările au fost citite în ordinea prestabilită în chestionar, rar si clar. S-a 
evitat influenţarea in orice mod a opiniei intervievaţilor când s-a încercat clarificarea 
anumitor întrebări cu un grad mai mare de complexitate. Cu toate că una din 
dezavantajele anchetei ‚faţă în faţă’ este dificultatea obţinerii colaborării intervievatului, 
putem spune că subiecţii au fost binevoitori , făcându-le plăcere colaborarea în realizarea 
acestei cercetări. 

 
 
 
 
 

12.INSTRUMENT DE CERCETARE 
- CHESTIONARUL  - 

 
 In acest scop am recurs la un chestionar compus din 26 de intrebari referitoare la 
cunostinte despre existenta , folosirea si utilizarea prezervativului in timpul actelor 
sezuale , de catre tinerii clujeni. 

Chestionarul are o anumită dinamică, o anumită ordine de dispunere a 
întrebărilor.Ordinea de aranjare a întrebărilor în cadrul chestionarului este foarte 
importantă, deoarece ea influenţează decizia subiecţilor de a participa la desfăşurarea 
anchetei şi disponibilitatea de a răspunde la toate întrebările. Chestionarul începe cu 
întrebări simple, întrebări generale, urmează apoi întrebările care ating direct 
problematica cercetării. La sfârşitul chestionarului au fost plasate întrebări de identificare 
a subiecţilor, care să permită descrierea acestora în raport cu o serie de criterii precum: 
vârsta, sexul şi domiciliul. 

 
 

 
Chestionar nr__ 

 
 
 Buna ziua! Suntem studente, anul II, in cadrul Facultatii de “Stiinte Economice si 
Gestiunea Afacerilor”, specializarea “Economia Comertului, Turismului si Serviciilor” si 
realizam un studiu cu privire la modul de gandire al studentilor clujeni in legatura cu 
utilizarea prezervativelor in timpul contactelor sexuale. Va asiguram ca datele pe care ni 
le veti oferi sunt confidentiale si va rugam sa ne raspundeti, in continuare, la cateva 
intrebari legate de subiectul analizat. 
 

1. Cunoasteti notiunea de prezervativ? 
 

 Da 
 Nu 



  In cazul in care raspunsul la intrebarea nr.1 este infirmativ, va multumim 
pentru participareDaca raspunsul dumneavoastra este afirmativ, va rugam sa 
raspundeti la intrebarile care urmeaza sa vi le adresam in continuare. 

2. De unde ati aflat de existenta lor? 
 

 Parinti 
 Scoala 
 Prieteni 
 Reclame televizate 
 Internet 
 Altele 

 
3. Pe o scala de la 1-5, considerati prezervativele ca fiind folositoare? ( 1-

nefolositor, 5-foarte folositor) 
 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 
4. Ce parere aveti despre folosirea prezervativelor?  
 

 Sanatos 
 Util 
 Inutil 
 Incomod 

 
5. Folositi prezervative in timpul actelor sexuale? 
 

 Da 
 Nu 

 
6. Cumparati prezervative? 
 

 Da 
 Nu 

 
Pentru raspuns afirmativ la intrebarea nr.6, continuati cu intrebarea nr.7, in caz 
contrar sariti peste aceasta, continuand cu intrebarea nr.8. 

7. De unde cumparati (procurati) prezervative? 
 

 Farmacie  
 Supermarket  
 Sex-Shop 
 Non-Stop-uri 



8. Care considerati ca este cea mai buna marca de prezervative? 
 

 Durex 
 Love Plus 
 Sico 
 Lifestyle 
 Primeros Act 
 Altele 

 
9. Fiind “Durex” marca cea mai populara (cunoscuta) de pe piata, cat de des il 

folositi? 
 

 Intotdeauna 
 Ocazional 
 Niciodata 

 
10. Care este culoarea care va atrage? 
 

 Rosu aprins 
 Albastru marin 
 Verde 
 Galben 
 Fosforescent 
 Incolor 

 
11. Care este aroma pentru care optati? 
 

 Mere verzi 
 Banane 
 Capsuni 
 Cafea 
 Peste oceanic 
 Fara arome 
 Altele (Specificati) 

 
12. Considerati ca folosirea prezervativului poate reduce din senzatiile de excitare? 
 

 Da 
 Nu 

 
13. In ce masura considerati ca folosirea prezervativului poate reduce din senzatiile 

de excitare? (1-foarte putin; 5-foarte mult) 
 

 1 
 2 
 3 



 4 
 5 

 
14. De obicei, folositi prezervative: 
 

 Netede 
 Cu striatii 
 Altele (Specificati) 

 
15. Care este motivul pentru care folositi prezervativul? 
 

 Pentru a preveni infectiile cu transmitere sexuala 
 Pentru a evita o sarcina nedorita 

 
16. Care este sursa dumneavoastra de informare cu privire la utilizarea 

prezervativelor? 
 

 Internet 
 Reviste 
 Pliante 
 Cabinete de planificare familiala 

 
17. Aveti cunostinta despre existenta prezervativelor pentru femei? 
 

 Da 
 Nu 

 
18. Sunteti familiarizati cu prezervativele: 
 

 Cu nervuri 
 Cu striatii 
 Cu substanta spermicida 
 Lubrifiate 
 Altele 

19. In viziunea dumneavoastra, pe o scala de la 1 la 5, in combaterea bolilor cu 
transmitere sexuala prezervativul are o eficienta de (1-foarte slaba; 5-foarte mare): 

 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 
 
 



20. Daca ar fi sa evaluati importanta prezervativului in viata dumneavoastra sexuala, 
pe o scala de la 1 la 5, aceasta ar fi (1-foarte mica; 5-foarte mare): 

 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 
21. Cat de des folositi prezervative in timpul actelor sexuale? 
 

 100% din acte 
 70% din acte 
 40% din acte 
 Sub 40% din acte 
 Deloc 

 
22. Care sunt metodele de contraceptie cel mai des utilizate de dumneavoastra : 
 

 Prezervativul 
 Pilulele anticonceptionale 
 Steriletul 
 Metoda calendar 
 Diafragma 
 Altele (Specificati) 
 Niciuna 

 
23. Care considerati ca sunt avantajele folosirii prezervativului in comparatie cu 

celelalte metode contraceptive ? 
 

 Este usor accesibil si nu necesita supraveghere medicala 
 Nu are efecte secundare 
 Este foarte eficient daca este utilizat cu atentie 
 Este singura metoda care protejeaza ambii parteneri impotriva 
bolilor cu transmitere sexuala 

 
24. Sexul dumneavoastra este: 
 

 Masculin 
 Feminin 

 
25. Varsta dumneavoastra este: 
 

 < 19 ani 
 19-21 ani 
 > 21 ani 



 
26. Domiciliul dumneavoastra stabil este in: 
 

 Mediul urban 
 Mediul rural 

 
Va multumim pentru atentia acordata! 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.TIPURI DE INTREBARI FOLOSITE 
 
1.Cunoasteti notiunea de prezervativ? 
 -întrebare închisă, de cunoaştere, dihotomică, cu răspuns unic 
2.De unde ati aflat de existenta lor? 
 -întrebare închisă, de cunoaştere, multidihotomică, cu răspuns unic 
3. Pe o scala de la 1-5, considerati prezervativele ca fiind folositoare? ( 1-nefolositor, 5-
foarte folositor)? 
 -întrebare închisă, de cunoaştere, multidihotomică, cu răspuns unic 
4.Ce parere aveti despre folosirea prezervativelor?  
 -intrebare inchisa , de opinie , de opinie, cu abordare unică 
5. Folositi prezervative in timpul actelor sexuale? 
 -întrebare închisă, de cunoaştere, dihotomică, cu răspuns unic 
6. Cumparati prezervative? 
 -întrebare închisă, de cunoaştere, dihotomică, cu răspuns unic 
7. De unde cumparati (procurati) prezervative? 
 - întrebare închisă , de opinie , multidihotonica , cu raspuns unic 
8. Care considerati ca este cea mai buna marca de prezervative? 
 - întrebare închisă , de cunoastere , multidihotonica , cu raspuns unic 
9. Fiind “Durex” marca cea mai populara (cunoscuta) de pe piata, cat de des il folositi? 
 - întrebare închisă , de cunoastere , multidihotonica , cu raspuns unic 
10. Care este culoarea care va atrage? 
 - întrebare închisă , de cunoastere , multidihotonica , cu raspuns unic 
11. Care este aroma pentru care optati? 
 - întrebare închisă , de cunoastere , multidihotonica , cu raspuns unic 
12. Considerati ca folosirea prezervativului poate reduce din senzatiile de excitare? 
 - întrebare închisă , de cunoastere , dihotonica , cu raspuns unic 
13. In ce masura considerati ca folosirea prezervativului poate reduce din senzatiile de 
excitare? (1-foarte putin; 5-foarte mult) 
 - întrebare închisă , de cunoastere, cu abordare unică, având răspunsul in scală 
asimetrică , cu suport verbal  



14. De obicei, folositi prezervative: 
 - întrebare închisă , de cunoastere , multidihotonica , cu raspuns unic 
15. Care este motivul pentru care folositi prezervativul? 
 - întrebare închisă , de cunoastere , dihotonica , cu raspuns unic  
16. Care este sursa dumneavoastra de informare cu privire la utilizarea prezervativelor? 
 - întrebare închisă , de cunoastere , multidihotonica , cu raspuns unic 
17. Aveti cunostinta despre existenta prezervativelor pentru femei? 
 - întrebare închisă , de opinie , dihotonica , cu raspuns unic 
18. Sunteti familiarizati cu prezervativele: 
 - întrebare închisă , de cunoastere , multidihotonica , cu raspuns unic 
19. In viziunea dumneavoastra, pe o scala de la 1 la 5, in combaterea bolilor cu 
transmitere sexuala prezervativul are o eficienta de (1-foarte slaba; 5-foarte mare): 
 - întrebare închisă , de cunoastere, cu abordare unică, având răspunsul in scală 
asimetrică , cu suport verbal  
20. Daca ar fi sa evaluati importanta prezervativului in viata dumneavoastra sexuala, pe o 
scala de la 1 la 5, aceasta ar fi (1-foarte mica; 5-foarte mare): 
 - întrebare închisă , de de cunoastere, cu abordare unică, având răspunsul in scală 
asimetrică , cu suport verbal  
21. Cat de des folositi prezervative in timpul actelor sexuale? 
 - întrebare închisă , de cunoastere, cu abordare unică, având răspunsul in scală 
asimetrică (procente), cu suport verbal  
22. Care sunt metodele de contraceptie cel mai des utilizate de dumneavoastra : 
 - întrebare închisă , de cunoastere , multidihotonica , cu raspuns unic 
23. Care considerati ca sunt avantajele folosirii prezervativului in comparatie cu celelalte 
metode contraceptive ? 
 - întrebare închisă , de opinie , multidihotonica , cu raspuns unic 
24. Sexul dumneavoastra este: 
 - întrebare închisă , de identificare, dihotomică  
25. Varsta dumneavoastra este:  
 - întrebare închisă , de identificare , multidihotonica 
26. Domiciliul dumneavoastra stabil este in: 
 - întrebare închisă , de identificare, dihotomică 
 
 

14.ANALIZA STATISTICA A DATELOR 
 

14.1SERII UNIDIMENSIONALE 
 
  La  intrebarea ‘Cunoasteti notiunea de prezervativ?’,din 100 de chestionare , s-a 
raspuns la toate chestionarele , iar din cele 100 de persoane intrebate , 97 au raspuns 
afirmativ , ceea ce insemna ca ele sunt familiarizate cu notiunea de prezervativ , iar 3 nu 
cunosc aceasta notiune. 
 
notiunea_de_prezervativ  
100 de chestionare Au raspuns 100 
  Nu au rasuns 0 

 



 notiunea_de_prezervativ 
 

  Frecventa Procentul 
Procentele din 

97 
Procentele din 

100 
Din chestionarele la care 
s-a raspuns 

da 
97 97.0 97.0 97.0 

  nu 3 3.0 3.0 100.0 
  Total 100 100.0 100.0   

 

                        

notiunea_de_prezerv

ativ

da

nu

 
 
 
 La intrebarea ‘Pe o scala de la 1-5, considerati prezervativele ca fiind folositoare? 
( 1-nefolositor, 5-foarte folositor)’ , din 100 de persoane intervievate , 97 de persoane ne-
au raspuns la aceasta intrebare , iar din cele 97 de persoane , doua persoane considera 
utilizarea prezervativelor in timpul actelor sexuale ca fiind foarte nefolositoare , doua 
persoane considera acest lucru ca fiind nefolositor , 22 de persoane considera acest lucru 
ca fiind relativ folositor , 23 de persoane considera acest lucru ca fiind folositor , iar 48 
de persoane considera acest lucru ca fiind foarte folositor. 
  
 
Cat_de_folositoare_sunt_prezervativele ? 
Din 100 de persoane Au raspuns  97 
  Nu au raspuns 3 

 
 
Cat_de_folositoare_sunt_prezervativele ? 
 

  Frecventa Procentele 
Procentele din 

97 
Procentele din 

100 
Din cei ce au 
raspuns 

foarte nefolositor 2 2.0 2.1 2.1 

  nefolositor 2 2.0 2.1 4.1 
  relativ folositor 22 22.0 22.7 26.8 
  folositor 23 23.0 23.7 50.5 
  foarte folositor 48 48.0 49.5 100.0 
  Total 97 97.0 100.0   
Cei care nu au 
raspuns 

System 3 3.0     



Total 100 100.0     
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 La intrebarea ‘Folositi prezervative in timpul actelor sexuale?’ , din 100 de 
persoane intervievate , ne-au raspuns la aceasta intrebare 97 de persoane.Din aceste 
97 de persoane , 88 folosesc prezervative in timpul actelor sexuale , iar 9 nu folosesc 
prezervative in timpul actelor sexuale. 

 
utilizarea_prezervativelor_in_timpul_actelor_sexuale  
100 de chestionare Au raspuns 97 
  Nu au raspuns 3 

 
 
 utilizarea_prezervativelor_in_timpul_actelor_sexuale 
 

  Frecventa Procentele 
Procentele din cei 

97 
Procentele din 

100 
Din cei care au raspuns da 88 88.0 90.7 90.7 
  nu 9 9.0 9.3 100.0 
  Total 97 97.0 100.0   
Cei care nu au raspuns  3 3.0     
Total 100 100.0     

 
 
 



utilizarea_prezervati
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da
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           La intrebarea ‘Cumparati preservative ?’ ,din 100 de personae intervievate , 97 ne-
au raspuns la aceasta intrebare ,iar 3 nu.Din cei 97 care au raspuns la aceasta intrebare , 
72 de intervievati cumpara preservative ,iar 25 nu cumpara. 
 
cumpararea_prezervativelor  
100 de chestionare Au raspuns 97 
  Nu au raspuns 3 

 
 cumpararea_prezervativelor 
 

  Frecventa  Procentul  
Procentul din 

cei 97 
Procentul din cei 

100 
Din cei ce ne-au 
raspuns 

cumpara 72 72.0 74.2 74.2 

  Nu cumpara 25 25.0 25.8 100.0 
  Total 97 97.0 100.0   
Cei ce nu cumpara System 3 3.0     
Total 100 100.0     
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 La intrebarea ‘De unde cumparati preservative ?’ , din cei 100 de intervievati , 72 
de persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare ,iar 28 nu ne-au raspuns .Din cele 72 de 
persoane care ne-au raspuns , 40 de persoane cumpara preservative de la farmacie , 19 
persoane de la supermarket , 2 persoane de la sex-shop si 11 persoane cumpara 
preservative de la non-stop-uri. 
 
  
locul_de_cumparare_al_prezervativelor  
Din 100 de persoane Au raspuns 72 
  Nu au raspuns 28 

 
 
 locul_de_cumparare_al_prezervativelor 
 

  Frecventa  Procentul  
Procent din 

72 
Procent din 

100 
Din cei ce au raspuns , farmacie 40 40.0 55.6 55.6 
 Cumpara de la  supermarket 19 19.0 26.4 81.9 
  sex-shop 2 2.0 2.8 84.7 
  non-stop 11 11.0 15.3 100.0 
  Total 72 72.0 100.0   
Nu au raspuns System 28 28.0     
Total 100 100.0     
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 La intrebarea ‘Care considerati ca este cea mai buna marca de prezervative?’, din 
cele 100 de persoane intervievate ,97 au raspuns la aceasta intrebare , iar 3 nu au 
raspuns.Din cei 97 care au raspuns , 80 considera ca cea mai una marca de 
prezervative prezervativele Durex , 16 considera Love plus cea mai buna marca de 
prezervative , 1 persoana considera LifeStyle marca cea mai buna de prezervative. 
 
 

marca_de_prezervative_cea_mai_apreciata  
Din 100 de chestionare Au raspuns 97 
  Nu au raspuns 3 

 
 marca_de_prezervative_cea_mai_apreciata 
 

  Frecventa  Procentul  
Procentul din 

97 
Procuntul din 

100 
Au raspuns durex 80 80.0 82.5 82.5 
  love plus 16 16.0 16.5 99.0 
  lifestyle 1 1.0 1.0 100.0 
  Total 97 97.0 100.0   
Nu au raspuns System 3 3.0     
Total 100 100.0     
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 La intrebarea ‘Fiind “Durex” marca cea mai populara (cunoscuta) de pe piata, cat 
de des il folositi?’ , din 100 de persoane intervievate , au raspuns 97,iar 3 nu au 
raspuns.Din cei 97 care au raspuns , 24 folosesc prezervativele Durex in timpul 
actelor sexuale intotdeauna, 60 folosesc prezervativele Durex ocazional,iar 13 nu 
folosesc prezervativele marca Durex niciodata. 

 
 
frecventa_utilizarii_prezervativelor_marca_durex  
Din 100 de persoane Au raspuns 97 
  Nu au raspuns 3 

 
 
 frecventa_utilizarii_prezervativelor_marca_durex 
 

  Frecventa  Procentul  
Procentul din 

97 
Procentul din 

100 
Au raspuns intotdeauna 24 24.0 24.7 24.7 
  ocazional 60 60.0 61.9 86.6 
  niciodata 13 13.0 13.4 100.0 
  Total 97 97.0 100.0   
Nu au raspuns System 3 3.0     
Total 100 100.0     
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 La intrebarea ‘De obicei , folositi preservative : ‘, din 100 de persoane ,92 au 
raspuns la aceasta intrebare ,iar 8 nu au raspuns.Din cele 92 de persoane care au raspuns , 
59 folosesc prezervative netede , 26 folosesc preservative cu striatii ,7 persoane folosesc 
alte tipuri de preservative. 
 
felul_prezervativelor_folosite  
100 de persoane Au raspuns 92 
  Nu au raspuns 8 

 
  
 
felul_prezervativelor_folosite 
 

  Frecventa  Procentul  
Procentul din 

92 
Procentul din 

100 
Au raspuns Netede 59 59.0 64.1 64.1 
  cu striatii 26 26.0 28.3 92.4 
  Altele 7 7.0 7.6 100.0 
  Total 92 92.0 100.0   
Nu au raspuns System 8 8.0     
Total 100 100.0     
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 La intrebarea ‘Care este motivul pentru care folositi prezervativul?’,din 100 de 
persoane intervievate , 97 de persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare , iar 3 nu au 
raspuns.Din cele 97 de persoane care au raspuns , 47 de persoane folosesc prezervativul 
pentru a prevenii infectiile cu transmitere sexuala , iar 46 de persoane folosesc 
prezervativul pentru a evita o sarcina nedorita. 
 
motivul_utilizarii_prezervativelor  
Din 100 de persoane Au raspuns 93 
  Nu au raspuns 7 

  
 
 
 
motivul_utilizarii_prezervativelor 
 

  Frecventa Procentul 
Procentul din 

97 
Procentul din 

100 
Au raspuns pentru a preveni infectiile cu 

transmitere sexuala 47 47.0 50.5 50.5 

  pentru a evita o sarcina 
nedorita 46 46.0 49.5 100.0 

  Total 93 93.0 100.0   
Nu au raspuns System 7 7.0     
Total 100 100.0     
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 La intrebarea ‘Care este sursa dumneavoastra de informare cu privire la utilizarea 
prezervativelor?’, din 100 de persoane intervievate , 97 de persoane ne-au raspuns la 
aceasta intrebare , iar 3 nu au raspuns.Din cele 97 de persoane care au raspuns , 29 au 
ca sursa de informare internetul , 40 au ca sursa de informare revistele , 20 au ca sursa 
de informare pliantele ,8 au ca sursa de informare cabinetele de planificare familiala . 

 
  
sursa_de_informare_privitor_la_utilizarea_prezervativelor  
Din 100 de persoane Au raspuns 97 
  Nu au raspuns 3 

 
 
 
 sursa_de_informare_privitor_la_utilizarea_prezervativelor 
 

  Frecventa Procentul 
Procentul din 

97 
Procentul din 

100 
Au raspuns internet 29 29.0 29.9 29.9 
  reviste 40 40.0 41.2 71.1 
  pliante 20 20.0 20.6 91.8 
  cabinete de planificare 

familiala 8 8.0 8.2 100.0 

  Total 97 97.0 100.0   
Nu au raspuns System 3 3.0     
Total 100 100.0     
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 La intrebarea ‘Sunteti familiarizati cu prezervativele :’ , din 100 de persoane 
intervievate , 91 de persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare , iar 9 nu au raspuns.Din 
cele 91 de persoane care au raspuns , 6 persoane sunt familiarizate cu prezervativele cu 
nervuri , 26 de persoane sunt familiarizate cu prezervativele cu striatii , 8 persoane sunt 
familiarizate cu prezervativele cu substanta spermicida , 28 de persoane sunt familiarizate 
cu prezervativele lubrifiate , 23 de persoane sunt familiarizate cu alte tipuri de 
prezervative. 
 
sunteti_familiarizati_cu_prezervativele  
Din 100 de persoane  Au raspuns 91 
  Nu au raspuns 9 

 
 
 sunteti_familiarizati_cu_prezervativele 
 

  Frecventa  Procentul 
Procentul din 

91 
Procentul din 

100 
Au raspuns cu nervure 6 6.0 6.6 6.6 

cu striatii 26 26.0 28.6 35.2 
cu substanta 
spermicidal 8 8.0 8.8 44.0 

Lubrifiate 28 28.0 30.8 74.7 
Altele 23 23.0 25.3 100.0 
Total 91 91.0 100.0   

Nu au raspuns System 9 9.0     
Total 100 100.0     
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 La intrebarea ‘Care sunt metodele de contraceptie cel mai des utilizate de 
dumneavoastra ?’, din 100 de persoane intervievate , 93 de persoane ne-au raspuns la 
aceasta intrebare , iar 3 nu au raspuns.Din cele 93 de persoane care au raspuns , 70 de 
persoane folosesc ca metoda de contraceptie prezervativul , 20 pilulele 
anticonceptionale , o persoana foloseste steriletul , 3 persoane se folosesc de metoda 
calendar , o persoana nu foloseste nici o metoda de contraceptie, iar 2 persoane 
folosesc alte metode de contraceptie decat cele prezentate mai sus. 

  
metodele_de_contraceptie_utilizate_de_dvs  
Din 100 de persoane Au raspuns 97 
  Nu au raspuns 3 

 
  
metodele_de_contraceptie_utilizate_de_dvs 
 

  Frecventa Procentul 
Procentul din 

97 
Procentul din 

100 
Au raspuns prezervativul 70 70.0 72.2 72.2 

pilulele 
anticonceptionale 20 20.0 20.6 92.8 

steriletul 1 1.0 1.0 93.8 
metoda calendar 3 3.0 3.1 96.9 
altele 1 1.0 1.0 97.9 
niciuna 2 2.0 2.1 100.0 
Total 97 97.0 100.0   

Nu au raspuns System 3 3.0     
Total 100 100.0     
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 La intrebarea ‘Care considerati ca sunt avantajele folosirii prezervativului in 
comparatie cu celelalte metode contraceptive ?’, din 100 de persoane intervievate , 93 de 
persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare , iar 3 nu au raspuns.Din cele 93 de persoane 
care au raspuns , 32 de persoane cred ca avantajul utilizarii prezervativului il reprezinta 
faptul ca este usor accesibil si nu necesita supraveghere medicala , 11 persoane pentru ca 
nu are efecte secundare , 18 persoane pentru ca este foarte eficient daca este utilizat cu 
atentie , iar 36 de persoane pntru ca protejeza ambii parteneri impotriva bolilor cu 
transmitere sexuala . 
 
  
avantajele_utilizarii_prezervativului  
Din 100 de persoane Au raspuns 97 
  Nu au raspuns 3 

 
 
 avantajele_utilizarii_prezervativului 
 

  Frecventa Procentul 
Procentul din 

97 
Procentul 
din 100 

Au raspuns este usor accesibil si nu necesita 
supraveghere medicala 32 32.0 33.0 33.0 

  nu are efecte secundare 11 11.0 11.3 44.3 
  este foarte eficient daca este 

utilizat cu atentie 18 18.0 18.6 62.9 

  protejeaza ambii parteneri 
impotriva bolilor sexuale 36 36.0 37.1 100.0 

  Total 97 97.0 100.0   
Nu au raspuns System 3 3.0     
Total 100 100.0     

 



 

este usor accesibil 
si nu necesita 
supraveghere 

medicala

nu are efecte 
secundare

este foarte eficient 
daca este utilizat cu 

atentie

protejeaza ambii 
parteneri impotriva 

bolilor sexuale

avantajele_utilizarii_prezervativului

0

10

20

30

40
Co

un
t

 
 
 
 
 
 La intrebarea ‘Sexul dumneavoastra este :’ , din 100 de persoane intervievate , 93 
de persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare , iar 3 nu au raspuns.Din cele 93 de 
persoane care au raspuns ,41 de persoane sunt de gen masculin , iar 56 sunt de gen 
feminin. 
  
sexul_dvs  
Din 100 de persoane Au raspuns 97 
  Nu au raspuns 3 

 
sexul_dvs 
 

  Frecventa  Procentul 
Procentul din 

97 
Procentul din 

100 
Au raspuns masculin 41 41.0 42.3 42.3 
  feminin 56 56.0 57.7 100.0 
  Total 97 97.0 100.0   
Nu au raspuns System 3 3.0     
Total 100 100.0     
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 La intrebarea ‘Varsta dumneavoastra este : ‘ , din 100 de persoane intervievate , 
93 de persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare , iar 3 nu au raspuns.Din cele 93 de 
persoane care au raspuns , 5 persoane au varsta mai mica de 19 ani ,31 de persoane au 
varsta cuprinsa intre 19-21 de ani si 61 de persoane au varsta mai mare de 21 de ani. 
  
varsta_dvs  
Din 100 de persoane Au raspuns 97 
  Nu au raspuns 3 

 
 varsta_dvs 
 

  Frecventa Procentul 
Procentul din 

97 
Procentul din 

100 
Au raspuns < 19 ani 5 5.0 5.2 5.2 
  19-21 ani 31 31.0 32.0 37.1 
  > 21 ani 61 61.0 62.9 100.0 
  Total 97 97.0 100.0   
Nu au raspuns System 3 3.0     
Total 100 100.0     
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 La intrebarea ‘Domiciliul dumneavoastra stabil este in :’ , din 100 de persoane 
intervievate , 93 de persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare , iar 3 nu au raspuns.Din 
cele 93 de persoane care au raspuns , 74 de persoane au domiciliul stabil in mediul urban 
, iar 23 de persoane au domiciliul stabil in mediul rural. 
 
domiciliul_dvs  
Din 100 de persoane Au raspuns 97 
  Nu au raspuns 3 

 
 domiciliul_dvs 
 

  Frecventa Procentul 
Procentul din 

97 
Procentul din 

100 
Au raspuns urban 74 74.0 76.3 76.3 
  rural 23 23.0 23.7 100.0 
  Total 97 97.0 100.0   
Nu au raspuns System 3 3.0     
Total 100 100.0     
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14.2 SERII BIDIMENSIONALE 
  
 In intervievarea celor 100 de persoane , am aflat informatiile descrise mai sus , 
insa , pentru o cunostiinta mai buna a nevoilor si parerilor despre utilizarea 
prezervativelor , am descris acest lucru si in functie de sex , varsta si domiciliu. 
 Parerea privind folosirea prezervativului in functie de sex ce rezulta din metoda 

2χ  , duce la urmatoarele concluzii :din 100 de persoane intervievate , au raspuns 97 ,iar 3 
nu au raspuns.Din cele 97 de persoane care au raspuns ,19 barbati si 25 de femei au 
opinia ca folosirea prezervativelor este un mod sanatos de contraceptie , 16 barbati si 25 
de femei au parerea ca folosirea prezervativelor este un mod util de contraceptie , iar 6 
barbati si 6 femei au parerea ca folosirea prezervativelor ca metoda de contraceptie este 
un mod incomod de contraceptie , conform datelor statistice de mai jos. 
 

  

Au raspuns Nu au raspuns Total 
Numarul 

de 
persoane Procentul 

Numarul 
de 

persoane Procentul 

Numarul 
de 

persoane Procentul  
opinia_privind_folosirea_p
rezervativelor * sexul_dvs 97 97.0% 3 3.0% 100 100.0% 

 
Opinia_privind_folosirea_prezervativelor * sexul_dvs  
  

  sexul_dvs Total 

  masculin feminin   
opinia_privind_folosirea_prezervativelor sanatos 19 25 44 
  util 16 25 41 
  incomod 6 6 12 
Total 41 56 97 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 In utilizarea prezervativelor in timpul actelor sexuale in functie de sexul 
persoanelor intervievate ,am ajuns la concluzia ca 38 de barbate si 50 de femei folosesc 
prezervativul ca metoda de contraceptie in timpul actelor sexuale si 3 barbati si 6 femei 
nu folosesc prezervativul in timpul actelor sexuale.  

  Au raspuns Nu au raspuns Total 

  
Numar de 
persoane Procentul 

Numarul de 
persoane Procentul 

Numarul de 
persoane Procentul 

utilizarea_prezervativelor_i
n_timpul_actelor_sexuale * 
sexul_dvs 

97 97.0% 3 3.0% 100 100.0% 

 
 Utilizarea_prezervativelor_in_timpul_actelor_sexuale * sexul_dvs  
  

  sexul_dvs Total 

  masculin feminin   
utilizarea_prezervativelor_in_timpul_actelor_sexuale da 38 50 88 

  nu 3 6 9 

Total 41 56 97 
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 In procesul de cumparare de prezervative , vom analiza cum favorizeaza varsta 
acest lucru.Deci , din 97 de persoane care au raspuns acestui chestionar , cumpara 
prezervative 2 persoane cu varsta pana la 19 ani , 24 de persoane cu varsta intre 19-21 de 
ani si 46 de persoane cu varsta mai mare 21 de ani ,iar persoanele care nu cumpara 
prezervative sunt 3 mai tinere de 19 ani , 7 cu varsta intre 19-21 de ani si 15 cu varsta mai 
mare de 21 de ani.  
 

  Au raspuns Nu au raspuns Total 

  
Numarul de 
persoane Procentul 

Numarul de 
persoane Procentul 

Numarul de 
persoane Procentul  

cumpararea_prezervativelo
r * varsta_dvs 97 97.0% 3 3.0% 100 100.0% 

 
 cumpararea_prezervativelor * varsta_dvs  
  

  varsta_dvs Total 

  < 19 ani 19-21 ani > 21 ani   
cumpararea_prezervativelor Da 2 24 46 72 
  Nu 3 7 15 25 
Total 5 31 61 97 
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 In  functie de preferintele utilizatorilor in materie de culoare , aroma si de gradul 
de reducere a senzatiilor de excitare , vom anliza acest lucru din punct de vedere al 
sexului utilizatorilor. 
 Astfel , din 97 de pesoane ,10 barbati si 12 femei prefera prezervativele de culoare 
rosu aprins , 10 barbati si 9 femei prefera prezervative de culoare albastru marin , 4 femei 
prefera prezervative de culoare verde , un barbat si o femeie prefera prezervative de 
culoare galbena , 4 barbati si 6 femei prefera prezervative fosforescente si 16 barbati ai 
24 de femei prefera prezervative incolore. 
  

  Au raspuns Nu au raspuns Total 

  
Nr de 

persoane Procentul 
Nr de 

persoane Procentul 
Nr de 

persoane Procentul  
culoarea_preferata_a_pr
ezervativului * sexul_dvs 97 97.0% 3 3.0% 100 100.0% 

  
culoarea_preferata_a_prezervativului * sexul_dvs  
  

  sexul_dvs Total 

  masculin feminin   
culoarea_preferata_a_prezervativului rosu aprins 10 12 22 
  albastru marin 10 9 19 
  Verde 0 4 4 
  galben 1 1 2 
  fosforescent 4 6 10 
  incolor 16 24 40 
Total 41 56 97 
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In functie de aromele detinute de prezervative , consumatorii au urmatoarele 
preferinte : 6 barbati si 5 femei prefera aroma de mere verzi , 3 barbati si 7 femei prefera 
aroma de banane , 9 barbati si 12 femei prefera aroma de capsuni ,1 barbat si 3 femei 
prefera aroma de cafea , o femeie prefera aroma de peste oceanic , 19 barbati si 28 de 
femei prefera prezervativele fara arome , iar 3 barbati prefera alte arome pentru 
prezervative , dintr-un total de 97 de persoane. 
  

  Au raspuns Nu au raspuns Total 

  
Nr de 

persoane Procentul 
Nr de 

persoane Procentul 
Nr de 

persoane Procentul 
Aroma prezervativului pentru 
care optati * sexul dvs 97 97.0% 3 3.0% 100 100.0% 

 
 aroma_prezervativului_pentru_care_optati * sexul_dvs  
  

  sexul_dvs Total 

  masculin feminin   
aroma_prezervativului_pentru_care_optati mere verzi 6 5 11 
  banane 3 7 10 
  capsuni 9 12 21 
  cafea 1 3 4 
  peste oceanic 0 1 1 
  fara arome 19 28 47 
  altele 3 0 3 
Total 41 56 97 
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           La intrebarea ‘Prezervativul reduce din senzatiile de excitare?’ , au raspuns 97 de 
persoane dintr-un total de 100 de persoane , iar din acestea , 37 de barbati si 40 de femei 
cred ca prezervativul reduce din senzatiile de excitare , iar 4 barbati si 16 femei nu cred 
ca prezervativul poate reduce din senzatiile de excitare. 
 

  Au raspuns Nu au raspuns Total 

  N Procent N Procent N procent 
Prezervativul reduce din 
senzatiile de excitare * sexul dvs 97 97.0% 3 3.0% 100 100.0% 

 
 prezervativul_reduce_din_senzatiile_de_excitare * sexul_dvs 
  

  sexul_dvs Total 

  masculin feminin   
Prezervativul reduce din senzatiile de excitare da 37 40 77 

  nu 4 16 20 

Total 41 56 97 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dintr-un numar de 97 de persoane ,5 barbati si 11 femei cred ca prezervativul 
reduce din senzatiile de excitare foarte putin , 5 arbati si 9 femei cred ca prezervativul 
reduce din senzatiile de excitare putin , 13 barbati si 11 femei cred ca acesta  nu reduce 
din senzatiile de excitare deloc , 11 barbati si 18 femei cred ca reduce mult si 7 barbati si 
7 femei cred ca acesta reduce foarte mult din senzatiile de excitare. 
  

  Au raspuns Nu au raspuns Total 

  N Percent N Percent N Percent 
masura_in_care_prezervativul_reduce_
din_senzatiile_de_excitare * sexul_dvs 

97 97.0% 3 3.0% 100 100.0% 

 
 masura_in_care_prezervativul_reduce_din_senzatiile_de_excitare * sexul_dvs  
 

 sexul_dvs Total 

  masculin feminin   
Masura in care prezervativul reduce din senzatiile 
de excitare 

foarte putin 5 11 16 

  putin 5 9 14 
  deloc 13 11 24 
  mult 11 18 29 
  foarte mult 7 7 14 
Total 41 56 97 
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 In cazul cunostintelor despre existenta prezervativelor pentru femei , dintr-un total 
de 97 de persoane , 31 de barbate si 31 de femei stiu despre existenta acestui prezervativ , 
iar 10 barbati si 25 de femei nu au aflat inca acest lucru. 
  

  Au raspuns Nu au raspuns Total 

  N Percent N Percent N Percent 
cunostinte_despre_existenta_preze
rvativului_pentru_femei * sexul_dvs 97 97.0% 3 3.0% 100 100.0% 

 
 cunostinte_despre_existenta_prezervativului_pentru_femei * sexul_dvs  
  

  sexul_dvs Total 

  masculin feminin   
cunostinte_despre_existenta_prezervati
vului_pentru_femei 

da 31 31 62 

  nu 10 25 35 

Total 41 56 97 
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 In ceea ce priveste importanta prezervativelor in viata sexuala ,dintr-un numar de 
96 de persoane , 7 barbati si 9 femei dau o foarte mica importanta prezervativului in viata 
lor sexuala , 6 barbati si 8 femei dau o importanta mica acestui lucru , 10 barbati si 14 
femei nu dau nici o importanta acestui lucru ,14 barbati si 9 femei dau o importanta mare 
prezervativului in viata lor sexuala , iar 4 barbati si 15 femei dau o importanta foarte 
mare acestui fapt. 
  

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Importanta prezervativului in viata dvs 
sexuala * sexul dvs 96 96.0% 4 4.0% 100 100.0% 

 
 importanta_prezervativului_in_viata_dvs_sexuala * sexul_dvs  
 

  sexul_dvs Total 

  masculin feminin   
Importanta prezervativului in viata dvs 
sexuala 

foarte mica 7 9 16 

  mica 6 8 14 
  deloc 10 14 24 
  mare 14 9 23 
  foarte mare 4 15 19 
Total 41 55 96 
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 In ceea ce priveste frecventa utilizarii prezervativelor in timpul actelor sexuale , 
dintr-un numar de 97 de persoane , o persoana cu varsta mai mica de 19 ani , 8 persoane 
cu varsta intre 19-21 de ani si 12 persoane cu varsta mai mare de 21 de ani folosesc 
prezervativul in procent de 100 % din timpul actelor sexuale , o persoana cu varsta mai 
mica de 19 ani , 15 persoane cu varsta cuprinsa intre19-21 de ani si 15 persoane cu varsta 
mai mare de 21 de ani folosesc prezervativul in procent de 70% din timpul aactelor 
sexuale , doua persoane mai tinere de 19 ani , 4 persoane cu varsta intre 19-21 de ani si 
15 persoane mai mari de 21 de ani folosesc prezervativul in procent de aproximativ 40% 
din actele sexuale , doua persoane cu varsta intre 19-21 de ani si 14 persoane cu varsta 
mai mare de 21 ani folosesc prezervativul in procent mai mic de 40% din numarul actelor 
sexuale ,iar o persoana mai tanara de 29 ani , doua persoane cu varsta intre 19-21 de ani 
si 5 persoane cu varsta peste 21 de ani nu folosesc deloc prezervativul in timpul actelor 
sexuale.  
 

  Au raspuns Nu au raspuns Total 

  N Percent N Percent N Percent 
Frecventa utilizarii prezervativelor in timpul 
actelor sexuale * varsta dvs 97 97.0% 3 3.0% 100 100.0% 

 
 frecventa_utilizarii_prezervativelor_in_timpul_actelor_sexuale * varsta_dvs  
 

  varsta_dvs Total 

  < 19 ani 19-21 ani > 21 ani   
Frecventa utilizarii prezervativelor in 
timpul actelor sexuale 

100% din acte 1 8 12 21 

  70% din acte 1 15 15 31 
  40% din acte 2 4 15 21 
  sub 40% din acte 0 2 14 16 
  deloc 1 2 5 8 
Total 5 31 61 97 
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15.REZUMAT 

 
 La  intrebarea ‘Cunoasteti notiunea de prezervativ?’,din 100 de chestionare , s-a 
raspuns la toate chestionarele , iar din cele 100 de persoane intrebate , 97 au raspuns 
afirmativ , ceea ce insemna ca ele sunt familiarizate cu notiunea de prezervativ , iar 3 nu 
cunosc aceasta notiune. 
 La intrebarea ‘Pe o scala de la 1-5, considerati prezervativele ca fiind folositoare? 
( 1-nefolositor, 5-foarte folositor)’ , din 100 de persoane intervievate , 97 de persoane ne-
au raspuns la aceasta intrebare , iar din cele 97 de persoane , doua persoane considera 
utilizarea prezervativelor in timpul actelor sexuale ca fiind foarte nefolositoare , doua 
persoane considera acest lucru ca fiind nefolositor , 22 de persoane considera acest lucru 
ca fiind relativ folositor , 23 de persoane considera acest lucru ca fiind folositor , iar 48 
de persoane considera acest lucru ca fiind foarte folositor. 
 La intrebarea ‘Folositi prezervative in timpul actelor sexuale?’ , din 100 de 
persoane intervievate , ne-au raspuns la aceasta intrebare 97 de persoane.Din aceste 97 de 
persoane , 88 folosesc prezervative in timpul actelor sexuale , iar 9 nu folosesc 
prezervative in timpul actelor sexuale. 
 La intrebarea ‘Cumparati preservative ?’ ,din 100 de personae intervievate , 97 
ne-au raspuns la aceasta intrebare ,iar 3 nu.Din cei 97 care au raspuns la aceasta intrebare 
, 72 de intervievati cumpara preservative ,iar 25 nu cumpara. 
 La intrebarea ‘De unde cumparati preservative ?’ , din cei 100 de intervievati , 72 
de persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare ,iar 28 nu ne-au raspuns .Din cele 72 de 
persoane care ne-au raspuns , 40 de persoane cumpara preservative de la farmacie , 19 
persoane de la supermarket , 2 persoane de la sex-shop si 11 persoane cumpara 
preservative de la non-stop-uri. 

 La intrebarea ‘Care considerati ca este cea mai buna marca de prezervative?’, din 
cele 100 de persoane intervievate ,97 au raspuns la aceasta intrebare , iar 3 nu au 
raspuns.Din cei 97 care au raspuns , 80 considera ca cea mai una marca de 
prezervative prezervativele Durex , 16 considera Love plus cea mai buna marca de 
prezervative , 1 persoana considera LifeStyle marca cea mai buna de prezervative. 
 La intrebarea ‘Fiind “Durex” marca cea mai populara (cunoscuta) de pe piata, cat 
de des il folositi?’ , din 100 de persoane intervievate , au raspuns 97,iar 3 nu au 
raspuns.Din cei 97 care au raspuns , 24 folosesc prezervativele Durex in timpul 
actelor sexuale intotdeauna, 60 folosesc prezervativele Durex ocazional,iar 13 nu 
folosesc prezervativele marca Durex niciodata. 

 La intrebarea ‘De obicei , folositi preservative : ‘, din 100 de persoane ,92 au 
raspuns la aceasta intrebare ,iar 8 nu au raspuns.Din cele 92 de persoane care au raspuns , 
59 folosesc prezervative netede , 26 folosesc preservative cu striatii ,7 persoane folosesc 
alte tipuri de preservative. 
 La intrebarea ‘Care este motivul pentru care folositi prezervativul?’,din 100 de 
persoane intervievate , 97 de persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare , iar 3 nu au 
raspuns.Din cele 97 de persoane care au raspuns , 47 de persoane folosesc prezervativul 
pentru a prevenii infectiile cu transmitere sexuala , iar 46 de persoane folosesc 
prezervativul pentru a evita o sarcina nedorita. 



 La intrebarea ‘Care este sursa dumneavoastra de informare cu privire la utilizarea 
prezervativelor?’, din 100 de persoane intervievate , 97 de persoane ne-au raspuns la 
aceasta intrebare , iar 3 nu au raspuns.Din cele 97 de persoane care au raspuns , 29 au 
ca sursa de informare internetul , 40 au ca sursa de informare revistele , 20 au ca sursa 
de informare pliantele ,8 au ca sursa de informare cabinetele de planificare familiala . 

 La intrebarea ‘Sunteti familiarizati cu prezervativele :’ , din 100 de persoane 
intervievate , 91 de persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare , iar 9 nu au raspuns.Din 
cele 91 de persoane care au raspuns , 6 persoane sunt familiarizate cu prezervativele cu 
nervuri , 26 de persoane sunt familiarizate cu prezervativele cu striatii , 8 persoane sunt 
familiarizate cu prezervativele cu substanta spermicida , 28 de persoane sunt familiarizate 
cu prezervativele lubrifiate , 23 de persoane sunt familiarizate cu alte tipuri de 
prezervative. 
 La intrebarea ‘Care sunt metodele de contraceptie cel mai des utilizate de 
dumneavoastra ?’, din 100 de persoane intervievate , 93 de persoane ne-au raspuns la 
aceasta intrebare , iar 3 nu au raspuns.Din cele 93 de persoane care au raspuns , 70 de 
persoane folosesc ca metoda de contraceptie prezervativul , 20 pilulele anticonceptionale 
, o persoana foloseste steriletul , 3 persoane se folosesc de metoda calendar , o persoana 
nu foloseste nici o metoda de contraceptie, iar 2 persoane folosesc alte metode de 
contraceptie decat cele prezentate mai sus. 
 La intrebarea ‘Care considerati ca sunt avantajele folosirii prezervativului in 
comparatie cu celelalte metode contraceptive ?’, din 100 de persoane intervievate , 93 de 
persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare , iar 3 nu au raspuns.Din cele 93 de persoane 
care au raspuns , 32 de persoane cred ca avantajul utilizarii prezervativului il reprezinta 
faptul ca este usor accesibil si nu necesita supraveghere medicala , 11 persoane pentru ca 
nu are efecte secundare , 18 persoane pentru ca este foarte eficient daca este utilizat cu 
atentie , iar 36 de persoane pntru ca protejeza ambii parteneri impotriva bolilor cu 
transmitere sexuala . 
 La intrebarea ‘Sexul dumneavoastra este :’ , din 100 de persoane intervievate , 93 
de persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare , iar 3 nu au raspuns.Din cele 93 de 
persoane care au raspuns ,41 de persoane sunt de gen masculin , iar 56 sunt de gen 
feminin. 
 La intrebarea ‘Varsta dumneavoastra este : ‘ , din 100 de persoane intervievate , 
93 de persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare , iar 3 nu au raspuns.Din cele 93 de 
persoane care au raspuns , 5 persoane au varsta mai mica de 19 ani ,31 de persoane au 
varsta cuprinsa intre 19-21 de ani si 61 de persoane au varsta mai mare de 21 de ani. 
 La intrebarea ‘Domiciliul dumneavoastra stabil este in :’ , din 100 de persoane 
intervievate , 93 de persoane ne-au raspuns la aceasta intrebare , iar 3 nu au raspuns.Din 
cele 93 de persoane care au raspuns , 74 de persoane au domiciliul stabil in mediul urban 
, iar 23 de persoane au domiciliul stabil in mediul rural. 
 
 Parerea privind folosirea prezervativului in functie de sex ce rezulta din metoda 

2χ  , duce la urmatoarele concluzii :din 100 de persoane intervievate , au raspuns 97 ,iar 3 
nu au raspuns.Din cele 97 de persoane care au raspuns ,19 barbati si 25 de femei au 
opinia ca folosirea prezervativelor este un mod sanatos de contraceptie , 16 barbati si 25 
de femei au parerea ca folosirea prezervativelor este un mod util de contraceptie , iar 6 



barbati si 6 femei au parerea ca folosirea prezervativelor ca metoda de contraceptie este 
un mod incomod de contraceptie. 
 In utilizarea prezervativelor in timpul actelor sexuale in functie de sexul 
persoanelor intervievate ,am ajuns la concluzia ca 38 de barbate si 50 de femei folosesc 
prezervativul ca metoda de contraceptie in timpul actelor sexuale si 3 barbati si 6 femei 
nu folosesc prezervativul in timpul actelor sexuale.  

 In procesul de cumparare de prezervative , vom analiza cum favorizeaza varsta 
acest lucru.Deci , din 97 de persoane care au raspuns acestui chestionar , cumpara 
preservative 2 persoane cu varsta pana la 19 ani , 24 de persoane cu varsta intre 19-21 de 
ani si 46 de persoane cu varsta mai mare 21 de ani ,iar persoanele care nu cumpara 
prezervative sunt 3 mai tinere de 19 ani , 7 cu varsta intre 19-21 de ani si 15 cu varsta mai 
mare de 21 de ani.  

 In  functie de preferintele utilizatorilor in materie de culoare , aroma si de gradul 
de reducere a senzatiilor de excitare , vom anliza acest lucru din punct de vedere al 
sexului utilizatorilor. 
 Astfel , din 97 de pesoane ,10 barbati si 12 femei prefera prezervativele de culoare 
rosu aprins , 10 barbati si 9 femei prefera prezervative de culoare albastru marin , 4 femei 
prefera prezervative de culoare verde , un barbat si o femeie prefera prezervative de 
culoare galbena , 4 barbati si 6 femei prefera prezervative fosforescente si 16 barbati ai 
24 de femei prefera prezervative incolore. 

In functie de aromele detinute de prezervative , consumatorii au urmatoarele 
preferinte : 6 barbati si 5 femei prefera aroma de mere verzi , 3 barbati si 7 femei prefera 
aroma de banane , 9 barbati si 12 femei prefera aroma de capsuni ,1 barbat si 3 femei 
prefera aroma de cafea , o femeie prefera aroma de peste oceanic , 19 barbati si 28 de 
femei prefera prezervativele fara arome , iar 3 barbati prefera alte arome pentru 
prezervative , dintr-un total de 97 de persoane. 
          La intrebarea ‘Prezervativul reduce din senzatiile de excitare?’ , au raspuns 97 de 
persoane dintr-un total de 100 de persoane , iar din acestea , 37 de barbati si 40 de femei 
cred ca prezervativul reduce din senzatiile de excitare , iar 4 barbati si 16 femei nu cred 
ca prezervativul poate reduce din senzatiile de excitare. 
 Dintr-un numar de 97 de persoane ,5 barbati si 11 femei cred ca prezervativul 
reduce din senzatiile de excitare foarte putin , 5 arbati si 9 femei cred ca prezervativul 
reduce din senzatiile de excitare putin , 13 barbati si 11 femei cred ca acesta  nu reduce 
din senzatiile de excitare deloc , 11 barbati si 18 femei cred ca reduce mult si 7 barbati si 
7 femei cred ca acesta reduce foarte mult din senzatiile de excitare.  
 In cazul cunostintelor despre existenta prezervativelor pentru femei , dintr-un total 
de 97 de persoane , 31 de barbate si 31 de femei stiu despre existenta acestui prezervativ , 
iar 10 barbati si 25 de femei nu au aflat inca acest lucru.  

 In ceea ce priveste importanta prezervativelor in viata sexuala ,dintr-un numar de 
96 de persoane , 7 barbati si 9 femei dau o foarte mica importanta prezervativului in viata 
lor sexuala , 6 barbati si 8 femei dau o importanta mica acestui lucru , 10 barbati si 14 
femei nu dau nici o importanta acestui lucru ,14 barbati si 9 femei dau o importanta mare 
prezervativului in viata lor sexuala , iar 4 barbati si 15 femei dau o importanta foarte 
mare acestui fapt. 
 In ceea ce priveste frecventa utilizarii prezervativelor in timpul actelor sexuale , 
dintr-un numar de 97 de persoane , o persoana cu varsta mai mica de 19 ani , 8 persoane 



cu varsta intre 19-21 de ani si 12 persoane cu varsta mai mare de 21 de ani folosesc 
prezervativul in procent de 100 % din timpul actelor sexuale , o persoana cu varsta mai 
mica de 19 ani , 15 persoane cu varsta cuprinsa intre19-21 de ani si 15 persoane cu varsta 
mai mare de 21 de ani folosesc prezervativul in procent de 70% din timpul aactelor 
sexuale , doua persoane mai tinere de 19 ani , 4 persoane cu varsta intre 19-21 de ani si 
15 persoane mai mari de 21 de ani folosesc prezervativul in procent de aproximativ 40% 
din actele sexuale , doua persoane cu varsta intre 19-21 de ani si 14 persoane cu varsta 
mai mare de 21 ani folosesc prezervativul in procent mai mic de 40% din numarul actelor 
sexuale ,iar o persoana mai tanara de 29 ani , doua persoane cu varsta intre 19-21 de ani 
si 5 persoane cu varsta peste 21 de ani nu folosesc deloc prezervativul in timpul actelor 
sexuale.  


