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Rezumat: Egalitatea dintre bărbați și femei, principiu fundamental, presupune în 

opinia noastră și repartizarea echitabilă a sarcinilor între viața profesională și cea 
de familie și constituie expresia rolului de gen și a sprijinului reciproc pentru a face 
față cu succes presiunii vieții moderne. Succesul în a obține o viață de calitate, 
echilibrul dintre viața profesională și cea privată, de familie, presupune, pe lângă 
încrederea în sine, în viitor și în capacitatea de a face față realităților vieții (elemente 
ale vieții interioare ale fiecăruia), și o relație de încredere, intimă, între parteneri/soți 
pe care să ne putem baza în viața profesională și în cea de familie deopotrivă. Eseul 
de față își propune să abordeze necesitatea de identificare a priorităților pentru 
stabilirea echilibrului vieții profesionale cu cea de familie, evidențiind provocările 
care au generat-o și componentele care o alcătuiesc; să identifice izvoarele juridice 
la nivel internațional, european și național cu reflectarea ei în practica C.J.U.E. și 
C.E.D.O.; și să răspundă la întrebarea cum se realizează această prioritizare și cum 
este posibilă gestionarea acestei problematici inclusiv din perspectiva noii abordări 
sociale la nivelul Uniunii Europene. Pandemia a evidențiat pregnant provocările 
structurale ale realizării acestui echilibru, dovedind încă o dată caracterul ei global 
prin impactul exercitat asupra tuturor dimensiunilor vieții. Concluziile schițează 
modalități de acțiune posibile și realizabile pentru atingerea obiectivului de asigu-
rare a sentimentului de „bien-être”(sănătate și fericire) în familie și să amelioreze 
performanțele la locul de muncă. 

Cuvinte-cheie: angajator; angajat; armonizare; egalitate bărbați și femei; timp 
de muncă; concediu; piața muncii; pandemie; populație activă; viață profesională; 
viață de familie. 

Abstract: The fundamental principle of equality between men and women calls, 
in our view, for the equitable distribution of tasks between work – and family-time 
respectively, as it embodies the gender role and mutual support in order to suc-
cessfully face the pressures of modern life. The success in achieving a quality life, a 
balance between the professional life and the family/private life, also implies, 
besides the self-confidence, the faith in the future and in the ability of facing the 
realities of life (components of everyone’s inner life), a relationship of intimate trust 
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between reliable partners in both professional and family life. The essay aims at 
addressing the need to set the priorities for striking the balance between the 
professional life and the private/family life, highlighting the challenges that gene-
rated such need and its components; identifying its juridical sources at an interna-
tional, European and national level; and at answering to the question of how to set 
these priorities and manage the entire issue, including through the lenses of the new 
prospects of social approach in the European Union. Moreover, the pandemic 
unveiled the structural challenges of striking this balance, therefore emphasizing 
once again its comprehensive character following its impact on all dimensions of 
human life. The conclusions include suggestions of possible, doable actions with a 
view to attaining the goal of reaching the feeling of “bien-ȇtre” of health and 
happiness in the family and to improve performance at the working place. 

Keywords: employer; employee; harmonization; equality among men and 
women; worktime; holiday; labour market; pandemic; active population; professio-
nal life; family life. 

§1. Considerații introductive 

Afirmația conform căreia pentru dezvoltarea și împlinirea personalității 
umane, reușita profesională este o condiție necesară, dar nu și suficientă, 
poate fi considerată banală, după cum rezultă din parcurgerea literaturii 
vaste care expune reflecții privind raporturile dintre aceste două compo-
nente ale vieții; în egală măsură, aserțiunea este peremptorie în societatea 
modernă situată la un nivel cel puțin mediu de dezvoltare și progres în 
gestionarea funcționării și evoluției sale. Într-o abordare relativ simplificată, 
se poate spune că majoritatea oamenilor tinde către viața perfectă și feri-
cirea[1] ideală în care locul central și rolul determinant revin echilibrului 
dintre viața profesională și cea personală, de familie, definit ca fiind corecta 
identificare a priorităților între obligațiile profesionale, pe de o parte, și viața 
privată înțeleasă ca repaos, familie, dorințe personale, dezvoltare spirituală 
și relaxare, pe de altă parte.  

 
[1] În 2011, Adunarea generală a ONU a adoptat Rezoluția 63/309 intitulată 

Fericirea: către o definire holistică a dezvoltării, în virtutea căreia, în 2012, a fost 
publicat primul Raport mondial al fericirii. Din 2016, acest raport este publicat 
anual. Despre inițiativă și evoluția ei în cadrul Obiectivelor Dezvoltării Sustenabile 
(Sustainable Development Goals – SDGs), a se vedea https://sdgs.un.org/search?key 
word=happiness+report. 
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Mai departe, acest echilibru poate fi rezumat la trei aspecte: nevoile, 
experiențele și obiectivele individuale, fără ca timpul și resursele alocate 
fiecăruia dintre ele să fie neapărat egal. Modul în care suntem capabili să 
gestionăm „cotidianul” pe măsură ce înaintăm în vârstă și suntem confrun-
tați cu tot mai multe responsabilități și activități a devenit preocuparea 
principală, generând stres și premise ale conflictului între performanța în 
muncă și viața privată/familie. Dezechilibrul muncă-familie, care presupune, 
printre altele, redefinirea rolurilor de gen în familie, apare atunci când 
nevoile familiale și cele de la locul de muncă nu pot fi împăcate, deoarece 
timpul și efortul uneia dintre ele împiedică realizarea celeilalte. Definind 
performanța în viața profesională ca un set de cerințe oficiale și compor-
tamente aflate sub controlul individului, care servesc în mod direct obiecti-
velor organizației și care pot fi măsurate în funcție de competența indivi-
dului[2], studiile și analizele efectuate de către psihologi și sociologi au 
evidențiat faptul că anumite variabile demografice, cum ar fi: vârsta, sexul și 
statutul civil pot constitui factori moderatori care să potențeze stresul la 
locul de muncă generat de problemele de familie, conducând inevitabil la 
scăderea performanței în muncă[3].  

Integrarea în piața muncii, viața de familie și egalitatea de gen sunt 
fenomene interdependente cu implicații asupra economiei unei țări. În 
unele societăți, creșterea participării femeilor la piața muncii odată cu spori-
rea ratei de ocupare a forței de muncă a fost simultană, printre altele, cu 
două fenomene relativ contradictorii: pe de-o parte, scăderea demografică, 
antrenând consecințe economice și sociale negative, iar, pe de alta, creș-
terea cantitativă și progresul în planul avuției naționale, cu efectele pozitive 
privind ridicarea nivelului calității vieții în ansamblu. Un exemplu elocvent al 
primei situații este societatea europeană îmbătrânită, în care creșterea ratei 
de ocupare, mai ales, în rândul categoriilor defavorizate – femeile reprezen-
tând una dintre acestea – a făcut ca principiul egalității între femei și bărbați 
să devină obiectiv central nu numai din considerente etice, legate de res-
pectarea drepturilor omului, ci și din considerente economice, în contextul 
în care creșterea populației inactive exercită o puternică presiune asupra 

 
[2] A se vedea, pentru analiză și statistici, N. SĂLĂGEAN, D. MADA, S. ALBULESCU, O 

meta-analiză asupra relației dintre performanța în muncă și conflictul muncă-familie 
la persoanele angajate, în Romanian Journal of Applied Psychology 2012, Vol. 14, 
No. 2, p. 70-78. 

[3] Idem, p. 72. 
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sustenabilității schemelor de securitate socială. În același timp, integrarea 
perspectivei de gen în elaborarea de politici de promovare a ocupării forței 
de muncă nu se poate rezuma numai la tratarea femeilor ca grup, ci trebuie 
luate în considerare și diferențele dintre bărbați și femei sau doar între femei 
(sau bărbați) în termeni de statut, roluri, probleme și necesități în funcție de 
contextul cultural, social sau geografic al fiecărui stat.  

Problema supusă analizei în acest eseu vizează familia care se află în 
schimbare într-o societate aflată în permanentă transformare în cursul 
căreia se regăsesc provocări ce ar putea fi rezumate în: (i) redefinirea afec-
tivă a legăturii dintre generații; (ii) o nouă cultură și sporirea spiritului de 
solidaritate (de exemplu, apropierea bunicilor de nepoți peste proprii copii); 
(iii) comportamentul tinerilor; (iv) locuința și câștigarea cât mai de timpuriu 
a independenței financiare; (v) dezvoltarea relației individ cu individ și nu 
generație cu generație; (vi) modificări în structura familiilor, a tradițiilor și 
valorilor familiale. Transformările cărora le sunt supuse conceptul familiei și 
funcționarea sa efectivă, care generează provocările menționate anterior, 
sunt determinate de ansamblul factorilor și proceselor specifice societății 
umane din care face parte indisolubilă în stadiul dat al evoluției: cu titlu 
exemplificator, pot fi menționate atât progresele, uneori explozive, înre-
gistrate de aplicarea rezultatelor cercetării și dezvoltării științei și tehnolo-
giei, cât și de crizele financiare și economice la nivel mondial și regional; 
reformele de pe piața muncii; modificări în distribuția sexelor pe sectoarele 
economice de activitate; creșterea nivelului de ocupare a femeilor și a impli-
cării acestora în funcții de mare responsabilitate; îmbătrânirea populației și 
scăderea natalității; sporirea numărului persoanelor dependente. Toate 
aceste schimbări au generat riscuri sociale noi care trebuie să fie avute în 
vedere de state și guverne în elaborarea politicilor de ocupare și a politicilor 
sociale. 

Tendințele demografice arată că din ce în ce mai multe familii trebuie să 
aibă grijă de persoane dependente, cele mai vizibile grupuri din această 
categorie fiind copiii – de regulă, până la absolvirea unei forme de învăță-
mânt cel puțin preuniversitară – și vârstnicii, pe perioade nedefinite de timp. 
Situațiile din primul caz sunt variate, de la creșterea copiilor stricto sensu 
până la completarea educației și contribuții la formarea personalității aces-
tora, iar datele statistice și cercetările sociologice dedicate relevă evoluții 
preocupante la nivel macrosocial, cum sunt amânarea deciziei de a avea 
urmași și chiar de a întemeia o familie, concomitent cu tendința de creștere 
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a așa-numitelor familii monoparentale[4]. Dată fiind rezistența modelului 
tradițional al familiei cu privire la diviziunea muncii în familie, în majoritatea 
statelor europene femeile active plătesc un preț ridicat dacă hotărăsc să se 
dedice atât vieții profesionale, cât și vieții de familie, de multe ori fiind puse 
în situația de a alege între carieră și copii. Femeile sunt primele care își 
schimbă comportamentul în raport cu piața muncii atunci când apare nevoia 
de îngrijire a membrilor familiei, situațiile acestea generând și presiuni 
asupra bărbaților în procesul de negociere al rolurilor de gen atât în inte-
riorul, cât și în afara familiei. Apreciem că autoritățile centrale și locale ale 
statelor sunt obligate să țină cont de faptul că familia nu trebuie înțeleasă ca 
o simplă grupare de indivizi, ci reprezintă o instituție în adevăratul sens al 
cuvântului, genul constituind un fundament pentru stratificare socială, 
aidoma rasei, etniei, religiei, vârstei, mediului în care se află domiciliu/reșe-
dința, ș.a.m.d.  

În al doilea caz, îngrijirea vârstnicilor tinde să devină o problemă cel puțin 
la fel de acută[5], în paralel cu presiunea pe care o exercită prelungirea 
duratei de viață asupra sistemelor de măsuri privind asistența medicală și 
socială, raportul de înlocuire a forței de muncă, pentru a menționa doar 
câteva aspecte ale evoluții din acest segment al societății. Astfel, statisticile 
Băncii Mondiale arată că, în 2020, speranța medie de viață la naștere pe plan 

 
[4] Printre primele cinci state ale lumii în care procentul familiilor monoparentale 

era peste 15% în ansamblul gospodăriilor se numărau SUA: 23%, Regatul Unit: 21%; 
Sao Tome și Principe: 19%; Rusia: 18% și Danemarca: 17%. A se vedea: 45 Single 
Parent Statistics You Can’t Ignore: 2022 Gender, Race & Challenges, la https://finan-
cesonline.com/single-parent-statistics/. În Statele Unite, de exemplu, „după ce 
fusese restrâns la femeile sărace și cele aparținând minorităților, fenomenul „mama 
singură” a ajuns să fie normă. […] Conform datelor Biroului de recensământ al Sta-
telor Unite, aproape 80% din cele aproximativ 11 milioane de familii monoparentale 
având copii mai mici de 18 ani sunt conduse de mame singure”. A se vedea Single 
Mother Statistics, actualizat la 12 martie 2022, https://singlemotherguide.com/ 
single-mother-statistics/. 

[5] Conform Organizației Mondiale a Sănătății, între 2015 și 2050, este de 
așteptat ca proporția populației lumii de peste 60 de ani în ansamblul populației să 
crească de la 12% la 22%, iar 80% dintre persoanele aparținând acestui segment se 
vor regăsi în țările cu venituri mici și medii; a se vedea „Ageing and Health”, 4 
octombrie 2021, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-
health. A se vedea și datele statistice ale OECD privind populația vârstnică (peste 65 
de ani) și raportul dintre aceasta și efectivul forței de muncă (între 15 și 64 de ani) 
la Elderly Population, https://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm. 
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global era de așteptat să atingă 73 de ani[6] (71 la bărbați și 75 la femei), 
depășind nivelul oricărei țări din lume înregistrat în 1950[7]; pe de altă parte, 
în raportul dintre pensionari și participanții la procesul de muncă (populația 
activă), ponderea primului factor este, de asemenea, în creștere: măsurată 
la fiecare sută de locuitori, proporția persoanelor în vârstă de peste 65 de 
ani față de cele situate între 15 și 64 de ani este preconizată să atingă în 
unele state 67% (Italia), 55,8% (Franța) 53% (Germania) sau 75,3% (Japonia) 
în 2075[8]. În România, speranța de viață a fost, în 2021, 74 de ani (71 la 
bărbați și 78 la femei), iar raportul dintre pensionari și populația activă a fost, 
conform unor date, de 29,7% în decembrie 2021[9]. 

Justul echilibrul dintre viața profesională și cea de familie a devenit una 
din preocupările centrale ale UE începând cu lansarea strategiilor de ocu-
pare, mai ales din anul 2014 care a fost declarat anul armonizării/reconcilie-
rii vieții profesionale cu cea de familie. Impactul parentalității asupra par-
ticipării pe piața muncii este foarte diferit pentru femei și bărbați în Uniunea 
Europeană (UE), deoarece femeile continuă să-și asume cea mai mare parte 
din responsabilitățile din interiorul unei familii. De aceea, una dintre 
preocupările UE în această materie se referă la studiul impactului relațiilor 
de gen asupra muncii remunerate și neremunerate. Redefinirea rolurilor de 
gen din interiorul familiei trebuie să fie atât rezultatul unui proces de 
negociere între soți/parteneri, cât și efectul unor transformări sociale 
menite să redefinească contextul de negociere al rolurilor de gen. O mai 
bună cunoaștere a factorilor generatori de dezechilibre în viața profesională 
și viața de familie poate avea rezultate mai bune și pe termen lung în 
dezvoltarea unor politici care să întrunească consens social cu privire la 
identificarea priorităților între viața profesională și viața de familie din 
perspectiva egalității de gen. În acest sens, politicile de echilibrare/armo-
nizare a vieții profesionale cu viața de familie considerăm că trebuie să facă 

 
[6] Life expectancy at birth, The World Bank, https://data.worldbank.org/ 

indicator/SP.DYN.LE00.IN. 
[7] Our World in Data, https://ourworldindata.org/life-expectancy#:~:text=The% 

20United%20Nations%20estimate%20a,any%20country%20back%20in%201950. 
[8][8] A se vedea OECD: Old-age dependency data, https://data.oecd.org/pop/ 

old-age-dependency-ratio.htm#indicator-chart. 
[9] A se vedea https://monitorsocial.ro/indicator/speranta-de-viata-la-romani/, 

respectiv Romania – old age dependency ratio, Trading economics, https://tradinge 
conomics.com/romania/old-age-dependency-ratio-eurostat-data.html. 
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obiectul atât al politicilor de ocupare, cât și al politicilor sociale. Apreciem că 
ele nu se pot rezuma numai la acordarea de sprijin financiar pentru creșterea 
și îngrijirea copiilor sau a altor categorii de persoane dependente din familie, 
în condițiile unor decalaje în materia salarizării femeilor și bărbaților și a 
segregării pieței muncii, ci trebuie să fie variate și diverse: e.g., facilități în 
natură, concedii, iar din perspectiva angajatorilor pentru părinți asigurarea 
unui tip de muncă flexibil sau utilizarea diverselor mijloace tehnologice de 
prestare a muncii (munca cu timp parțial, telemunca, munca la domiciliu), 
precum și durate mai mari ale concediilor, concedii mai bine plătite, însoțite 
de politici care să asigure revenirea și acomodarea rapidă a mamelor la locul 
de muncă, care să diminueze insecuritatea locului de muncă. 

§2. Consacrarea principiului justului echilibru dintre viața 
profesională și cea privată/de familie  

2.1. La nivel internațional – ONU și OIM 

Încă de la înființarea sa, în 1945, Organizația Națiunilor Unite a contribuit 
decisiv la dezvoltarea mișcării pentru drepturile omului. Cele mai relevante 
documente în acest sens sunt: (i) Declarația Universală a Drepturilor Omului, 
adoptată prin Rezoluția nr. 217 A (III) din data de 10 decembrie 1948 a Adu-
nării Generale a Organizației Națiunilor Unite[10] [art. 23 alin. (3), art. 25]; (ii) 
Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, 
adoptat și deschis spre semnare prin Rezoluția 2200 A (XXI) a Adunării 
generale a Națiunilor Unite la data de 16 decembrie 1966[11] art. 7; (iii) 
Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, 
adoptată și deschisă spre semnare de Adunarea generală a Națiunilor Unite 
prin Rezoluția 34/180 din data de 18 decembrie 1979[12] art. 4 și 11 alin. (2). 

 
[10] Semnată de România la data de 14 decembrie 1955, când, prin Rezoluția 

nr. 955 (X) a Adunării generale a ONU, a fost admisă în rândurile statelor membre. 
Deși concepută ca fiind un document fără caracter obligatoriu, Declarația Universală 
a Drepturilor Omului din 1948 reprezintă principalul punct de pornire pentru 
numeroase instrumente adoptate ulterior în materia drepturilor omului. 

[11] Ratificat de România prin Decretul nr. 212 din data de 31 octombrie 1974 
(B. Of. nr. 146 din 20 noiembrie 1974). 

[12] România a ratificat Convenția la 26 noiembrie 1981 prin Decretul nr. 342/1981 
(B. Of. nr. 94 din 28 noiembrie 1981). 
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În 1981, Organizația Internațională a Muncii (OIM) a adoptat Convenția 
nr. 156 cu privire la lucrătorii care au responsabilități familiale și Recoman-
darea nr. 165, care o însoțește. Deși, încă din 1919 OIM a dezvoltat un sistem 
de norme internaționale menite să protejeze responsabilitățile familiale 
(Convenția nr. 1/1919 privind durata muncii și Convenția nr. 3/1919 privind 
protecția maternității), Convenția nr. 156 din 1981 oferă o perspectivă mai 
amplă, pe două paliere, astfel: (i) combaterea discriminării pe piața muncii 
generată de responsabilitățile familiale (scop urmărit și de Convenția nr. 111 
din 1958 privind discriminarea la angajare și în profesie și de Convenția 
nr. 100 din 1951 privind egalitatea de remunerare) și promovarea politicilor 
de suprimare a conflictului dintre viața profesională și viața personală (în 
acest sens, au fost adoptate o serie de măsuri reflectate în Convenția nr. 175 
din 1994 privind munca cu timp parțial, Convenția nr. 177 din 1996 privind 
munca la domiciliu, Convenția nr. 183 din 2000 privind revizuirea Convenției 
asupra protecției maternității din 1952 și Convenția nr. 189 din 2011 privind 
munca decentă pentru personalul casnic). 

În anul 1999, din dorința de a formula un obiectiv politic internațional de 
promovare a îmbunătățirii condițiilor de muncă, OIM a definit și promovat 
conceptul de „muncă decentă”, punând accent pe crearea oportunităților 
pentru femei și pentru bărbați de a obține un loc de muncă decent și pro-
ductiv, în condiții de libertate, echitate, securitate și demnitate umană. Prin-
cipalele cinci dimensiuni ale conceptului „muncă decentă” au vizat: pro-
grame de lucru convenabile; protecția familiei; egalitatea de sexe; producti-
vitatea; flexibilizarea timpului de lucru[13]. 

2.2. La nivel european  

Printre drepturile ocrotite la nivelul Consiliului Europei se numără și 
dreptul la familie și dreptul la muncă, cele mai relevante instrumente 
juridice fiind: Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 
Fundamentale[14], care consacră: (i) dreptul la respectarea vieții private și de 

 
[13] A se vedea, pentru analiza detaliată a reglementărilor menționate, V.L. LUPU 

(ZĂRNESCU), Pledoarie pentru un just echilibru între viața profesională și cea de 
familie, Ed. Universul Juridic, București, 2022, p. 153-159. 

[14] A fost elaborată de Consiliul Europei, semnată pe 4 noiembrie 1950 la Roma 
și a intrat în vigoare pe 3 septembrie 1953. Convenția a fost ratificată de cvasi-totali-


