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Ce presupune, de fapt, atingerea echilibrului  
între viața profesională și viața de familie?
Uneori, pur și simplu, viața ne copleșește. De fapt, asta ni se întâmplă chiar destul 
de des, deoarece modelul adaptativ căruia îi suntem aserviți în prezent ne afectează 
pe toți, tot timpul, indiferent unde trăim sau muncim și indiferent de poziția noastră 
socială.

Se spune că nu avem decât o viață, dar această afirmație nu este întru totul adevă-
rată: avem o viață de familie, o viață profesională și, dacă suntem norocoși, și o viață 
socială.  Unii trăiesc chiar și viețile altor oameni, de exemplu, dacă au grijă de rude 
cu nevoi speciale. Dar, oricâte vieți diferite am număra, nu avem decât 24 de ore pe 
zi la dispoziție pentru a le trăi.

Și atunci, cum rezolvăm dilema?

Cum ne putem trăi viețile așa încât să avem loc pentru toate celelalte ipostaze?

Cum putem face față provocărilor pe care ni le aruncă lumea modernă, găsind totuși 
timp și doar pentru noi?

Cum ne putem ridica la nivelul așteptărilor societății și să facem față aspectelor ine-
vitabile ale vieții cotidiene fără ca unica viață pe care o avem să se facă țăndări?

Cum putem găsi timp pentru a ne relaxa și a scăpa de stres dacă toate cele 24 de ore 
ale zilei sunt petrecute făcând alte lucruri?

Cele mai strălucite minți ale Europei au căutat răspunsuri la aceste întrebări și, lucru 
aproape de necrezut, au început să le și găsească. Denumirea oficială sub care este 
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cunoscut acest concept este „realizarea echilibrului dintre viața profesională și cea 
personală”, dar deși are un vag ecou de jargon științific, atingerea acestui echilibru 
între viața profesională și cea de familie se dovedește o soluție tot mai eficientă pen-
tru a evita să ne simțim striviți de responsabilitățile de fiecare zi. 

Toți pentru unul și unul pentru toți

Fiecare dintre noi ne trăim viața separat, dar, ca societate, avem și o existență 
comună. Și, cu cât reușim mai bine să realizăm un echilibru între viața profesională 
și cea privată, cu atât mai mare va fi beneficiul pentru societate, în ansamblul său. 
Este o ecuație simplă, care aproape că se înțelege de la sine, dar importantă pentru 
fiecare dintre noi.

Echilibrul dintre viața profesională și cea de familie presupune absența unor cerințe 
incompatibile și a conflictului între cele două sfere. Oricât de multe eforturi vi s-ar 
cere la locul de muncă, familia are și ea nevoie de dvs., și viceversa. Atingerea aces-
tui echilibru are un impact mult mai profund asupra noastră decât ne dăm seama, 
de obicei: sănătatea noastră psihică și fizică depinde de faptul că reușim sau nu să 
ne sincronizăm diversele aspecte ale vieții și de modurile în care o facem.

Ajutorul vă este mai la îndemână decât v-ați 
putea închipui
În acest secol XXI, nimeni nu mai este nevoit să facă față propriilor dificultăți de unul 
singur. Oamenii și problemele lor sunt desigur foarte diferiți – unii au munci prea 
solicitante, alții sunt nevoiți să aibă mai multe locuri de muncă pentru a-și acoperi 
nevoile de bază, există persoane care trebuie să îngrijească membri ai familiei cu 
nevoi speciale și altele care pur și simplu nu găsesc timp suficient pentru a se ocupa 
de propria persoană sau de propriii copii.

Toate aceste probleme au însă ceva în comun: nu țin cont de vârstă sau sex și pot 
afecta pe oricine. De multe ori, aste se întâmplă în momentul cel mai nepotrivit și 
când ne așteptăm cel mai puțin.

Adio Evului Mediu!

Până nu demult, fie că le plăcea sau nu, oamenii erau lăsați să se descurce singuri 
cu propriile probleme. Mentalitatea dominantă era că fiecare trebuie să se descurce 
pe cont propriu, iar cei rămași în urmă erau sacrificați; o luptă dură pentru existență, 
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în care cei mai slabi trebuiau să găsească singuri vreo modalitate de a trece linia de 
sosire, iar unii erau pierduți definitiv.

În prezent, din fericire, societățile țărilor europene sunt obligate să îi ajute pe cei 
aflați în nevoie. Și aste nu sunt doar vorbe goale: obligația de mai sus este înscrisă în 
legislația Uniunii Europene, iar Statele Membre trebuie să o respecte.

Multă lume nu își dă seama că societatea are obligația de a ajuta oamenii să reali-
zeze echilibrul între viața profesională și cea personală. La urma urmei, societatea 
sunteți voi, familia voastră, șeful și colegii voștri, guvernul local căruia îi plătiți impo-
zite și protecția juridică pe care o oferă statul. De aceea este important să vă cunoaș-
teți drepturile și să fiți conștienți de serviciile pe care societatea trebuie să vi le pună 
la dispoziție pentru a obține echilibrul între viața profesională și viața de familie.

În acest moment, trebuie să fiți conștienți  
de trei lucruri
Vorbiți cu alte persoane

Dacă vi pare dificil să vă țineți sub control viața profesională și pe cea de familie, 
cereți ajutorul cuiva. Problemele fiecăruia sunt diferite, dat toți avem dreptul să cău-
tăm soluții pentru ele.

Gândiți-vă care sunt cele mai mari dificultăți pe care le aveți de înfruntat și vorbiți des-
pre ele: cu membri ai familiei, cu prietenii, cu șeful dvs., cu colegii, cu autoritățile locale. 

Dacă întâmpinați greutăți mari, puteți fi ajutați. Autoritățile locale sunt obligate să 
vă îndrume și să vă dea informații despre serviciile de asistență la care puteți avea 
acces. Angajatorul dvs. este obligat să găsească soluții într-o situație de criză. Grădi-
nițele au obligația să vă ajute chiar dacă sunt pline și nu vă pot prelua copiii.

Când societatea vă întinde o mână de ajutor, acceptați-o. Cel mai important este 
să vorbiți despre dificultăți – după cum se spune, o problemă împărtășită este pe 
jumătate rezolvată. 

Cunoașteți-vă drepturile

S-ar putea să nu știți ce drepturi aveți, dar asta nu înseamnă că nu vi se aplică și 
dvs. Informați-vă despre ele. Și în acest caz, comunicarea este utilă: consultați pro-
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fesioniști pentru a afla ce măsuri de asistență vă stau la dispoziție pentru realizarea 
echilibrului dintre viața profesională și cea personală. S-ar putea să vă surprindă 
ușurința cu care poate fi rezolvată o problemă care vi se părea, până nu demult, 
insurmontabilă.

Cunoașterea propriilor drepturi ar putea fi primul pas spre depășirea unor obsta-
cole importante.

Aveți încredere în societate, dar gândiți pe cont propriu

Măsurile eficiente care acoperă toate aspectele necesare se pot dovedi neprețu-
ite pentru realizarea echilibrului dintre viața profesională și cea personală. Discu-
țiile despre problemele dvs. și cunoașterea propriilor drepturi vă vor face viața mai 
ușoară, iar în unele cazuri vă vor permite în sfârșit să o trăiți – în multe familii, există 
o separație atât de netă între existența privată și cea profesională a membrilor lor,
încât viața adevărată dispare, îngropată sub aparențe.

În același timp, este important să înțelegeți că soluționarea unei probleme poate 
conduce la alte probleme.
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A se vedea și: 
Recomandări pentru persoanele care îngrijesc  
membri ai propriei familii 

Recomandări pentru colectivele de muncă 

Recomandări pentru angajatori 

Recomandări pentru contractanți 

Recomandări pentru autoritățile locale 

Recomandări pentru școli și grădinițe 

Recomandări pentru politicieni și pentru factorii  
de decizie politică 

De exemplu, aveți cu siguranță dreptul să părăsiți un loc de muncă, dar efectele pe 
termen lung ale acestui gest se pot dovedi dezastruoase pentru relația cu familia 
dvs., pentru pensia de mai târziu și multe altele. Când cântăriți măsurile de sprijin 
pe care le aveți la dispoziție, gândiți-vă cum le-ați putea folosi cât mai bine pentru a 
vă rezolva problemele. 

În spatele cuvintelor se află o mulțime  
de oportunități
Directiva UE privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată, care a intrat în 
vigoare în 2022, este concepută pentru a atrage mai multe femei în câmpul muncii, 
pentru a încuraja bărbații să își ia concediu de îngrijire a familiei și pentru a oferi 
tuturor șansa de a obține sprijin pentru îngrijirea rudelor cu nevoi speciale.

În spatele acestor cuvinte pline de bune intenții se află o serie de oportunități care 
au potențialul de a produce un impact semnificativ. Este important să aflați care 
sunt aceste oportunități – și puteți face acest lucru discutând cu alții, cunoscându-vă 
drepturile și reflectând la modul în care vă puteți înfrunta problemele.



7
This project was funded by 
the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme 
(2014-2020)

RECOMANDĂRI PENTRU PERSOANELE CARE  
ÎNGRIJESC MEMBRI AI PROPRIEI FAMILII
Copiii mici și persoanele în vârstă au nevoie de ajutor și susținere din partea pro-
priei familii. Oricine poate fi afectat de o boală gravă sau poate fi victima unui acci-
dent. Aceasta înseamnă că cineva din familie renunță la continuarea studiilor sau la 
munca plătită, dar nu este neapărat nevoie ca lucrurile să stea așa.

Trebuie să știți că aveți niște drepturi pentru a vă atinge scopul de a nu fi nevoiți(te) 
să renunțați la muncă pentru a avea grijă de un membru al familiei.

S-ar putea să aveți dreptul la zile libere suplimentare pentru a avea grijă de o per-
soană apropiată. Dacă această măsură nu este suficientă, puteți discuta opțiunile 
disponibile cu angajatorul dvs., de ex., un scurt concediu fără plată sau o organizare 
mai flexibilă a programului de lucru. Este important să știți vă nu este nevoie să 
renunțați la muncă doar pentru că cineva din familie are nevoie de îngrijiri. 

Dacă vă întrebați angajatorul despre posibilitatea de a vă schimba programul de 
lucru sau de a vă lua concediu fără plată sau de lucra cu jumătate de normă pentru 
a vă putea îndeplini obligațiile familiale, angajatorul trebuie să ia propunerile dvs. în 
considerare și să vă explice dacă natura muncii face ca rearanjarea programului de 
lucru să nu fie posibilă. Angajatorul trebuie să ofere și alte alternative – cel mai bine 
ar fi să găsiți soluții împreună. 

Să știți că nu este permis să fiți subapreciat(ă) de către colegii de la locul de muncă 
din motive cum ar fi faptul că lucrați cu normă parțială pentru a putea avea grijă 
de anumiți membri ai familiei. Aceasta nu înseamnă că sunteți un/o angajat(ă) mai 
puțin valoros(oasă). Angajatorul are datoria de a vă organiza munca în așa fel încât 
sarcinile dvs. să fie împărțite în mod echitabil între alți angajați, în schimbul unei 
remunerații echitabile. 

Dacă angajatorul refuză să vă asculte doleanțele sau vă tratează mai puțin favorabil 
pentru simplul motiv că aveți responsabilități familiale, acest lucru poate fi conside-
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rat drept discriminare în anumite cazuri. Cereți Comisarului pentru egalitate consili-
ere și asistență cu privire la discriminare. 

De asemenea, ar fi util să vă gândiți la modificarea modului de a vă organiza munca 
pe termen lung. De exemplu, este posibil să implicați și alți membri ai familiei, pentru 
ca volumul de muncă al unei persoane să nu fie copleșitor și aceasta să nu fie nevoită 
să petreacă prea mult timp departe de locul de muncă? Poate fi găsită o soluție mai 
bună în cooperare cu autoritatea locală, așa încât povara îngrijirii unui membru al 
familiei să fie împărțită între membrii comunității? Cât de scurtă este durata pentru 
care reducerea salariului, de ex. în cazul muncii temporare cu normă parțială sau al 
concediului fără plată, este rezonabilă și posibilă? Poate fi împărțită efectuarea sarcini-
lor în așa fel încât restricțiile din domeniul vieții profesionale să fie cât mai mici posibil?

Solicitarea ajutorului în astfel de situații arată că vă pasă și că doriți să găsiți soluții 
de durată care să nu împovăreze pe nimeni prea mult. Pentru toți cei apropiați, este 
important să vă îngrijiți și propria sănătate. 

Nu este nevoie să fiți perfecți(te). Nimeni nu poate face față cu brio oricărei situații, 
chiar dacă asta este impresia pe care o lasă mulți în postările de pe anumite rețele 
de socializare.
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RECOMANDĂRI PENTRU COLECTIVELE DE MUNCĂ
La locul de muncă, s-ar putea ca unii membri ai echipei să nu poată contribui chiar 
atât de mult pe cât și-ar dori. Motivele acestei stări de fapt pot fi pozitive sau nega-
tive – cineva devine părinte sau trebuie să își îngrijească un membru al familiei care 
este grav bolnav sau are nevoie de ajutor din alte motive. 

Dacă un membru al echipei nu își poate aduce contribuția la locul de muncă impli-
cându-se 100%, acest lucru poate cauza resentimente altor colegi, care sunt nevoiți 
să preia o parte din sarcinile sale. Este important să știți că toată lumea are dreptul și 
datoria de a avea grijă de membrii propriei familii și, uneori, acest lucru poate cauza 
schimbări în felul în care își efectuează munca. Dacă aceste schimbări temporare ale 
modului de efectuare a muncii sunt posibile și dacă nu devin prea împovărătoare 
pentru angajator, colegul în cauză are dreptul la astfel de schimbări. Schimbările 
pot include munca cu normă parțială în locul normei întregi, concediu suplimentar 
(fără plată), organizarea flexibilă a programului de lucru sau sprijin în îngrijirea unui 
membru al familiei, cum ar fi îngrijirea copilului pusă la dispoziție de angajator. 

Toate soluțiile depind de posibilitățile specifice oferite de angajator, dar trebuie să 
fie disponibile în egală măsură pentru toți. De exemplu, dacă angajatorul oferă zile 
libere când tatăl sau mama cuiva se îmbolnăvește grav, toți lucrătorii au dreptul la 
zile libere din acel motiv. Să sperăm că nimeni nu va avea nevoie de ele, dar, dacă o 
asemenea situație apare în viața dvs., acele zile libere vă vor fi de mare ajutor.

Nimeni de la locul de muncă nu ar trebui să își subaprecieze un coleg/o colegă care 
profită de ocaziile avute la dispoziție pentru a-și împăca viața profesională cu cea de 
familie. Da, s-ar putea să ducă la reorganizarea muncii, dar, cum nevoia de a avea 
grijă de membri ai propriei familii când sunt în dificultate poate apărea pentru ori-
cine, toată lumea ar trebui să dea dovadă de înțelegere. Tratarea cu dispreț a unui 
coleg/unei colege pentru că își îndeplinește îndatoririle familiale poate constitui dis-
criminare și este interzisă. 
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Soluția optimă ar fi să stabiliți regulile împreună, în echipă – cine să fie informat des-
pre nevoile cuiva de a-și împăca viața profesională cu cea de familie, ce se întâmplă 
mai departe și cum să fie luate deciziile. De asemenea, este bine să știți dinainte cum 
va fi reorganizată munca pentru întreaga echipă în cazul în care cineva trebuie să își 
ia pe neașteptate zile libere sau să lucreze cu normă parțială.

Sănătatea mintală și starea de bine la locul de muncă depind, printre altele, de sen-
timentul de siguranță la locul de muncă pe care îl au lucrătorii când trebuie să își 
îndeplinească angajamentele familiale, pe lângă atribuțiile de serviciu. 

Conducerea este răspunzătoare pentru buna organizare a muncii. Tot conducerii îi 
revine responsabilitatea de a organiza munca în așa fel încât angajații cu obligații 
familiale să fie protejați împotriva unui tratament mai puțin favorabil.
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RECOMANDĂRI PENTRU AUTORITĂȚILE LOCALE
Bunăstarea oamenilor din comunitatea dvs. depinde de nivelul lor de satisfacție în 
ce privește propria viață și de oportunitățile pe care le au pentru împlinirea perso-
nală. O parte din împlinirea personală are legătură cu viața profesională. Locurile de 
muncă sunt o parte naturală din viața și funcționarea comunității.

Autoritățile locale și, deci, comunitățile, au un rol important de jucat în ajutarea per-
soanelor când responsabilitățile familiale devin copleșitoare. De exemplu, autoritățile 
locale pot oferi asistență familiilor cu copii mici sau familiilor care includ un membru 
al familiei cu handicap sau grav bolnav sau vârstnic, care are nevoie de ajutor. 

Serviciile sociale furnizate de autoritățile locale joacă un rol important în realizarea 
egalității de gen, deoarece femeilor le revin, de cele mai multe ori, sarcinile legate 
de îngrijirea familiei. Reducerea volumului de muncă pe care o depun femeile acasă, 
când au grijă de membri ai familiei, îmbunătățește șansele femeilor de a participa cu 
succes la piața muncii sau de a-și perfecționa competențele. 

Autoritățile locale sunt aproape de oameni. De aceea, o autoritate locală poate furniza 
și diferite servicii, în funcție de necesități. Fiecare familie care se adresează unei auto-
rități locale cu o cerere de ajutor ar trebui să primească acel ajutor în cazul în care este 
disponibil și necesar, precum și o explicație scrisă a motivului pentru care autoritatea 
locală a decis să acorde ajutor în felul în care a făcut-o în circumstanțele date. 

Autoritățile locale din Europa s-au arătat foarte grijulii și progresiste în furnizarea 
diverselor servicii, iar pandemia de COVID a demonstrat că pot fi găsite foarte rapid 
multe soluții noi și inovatoare. Totuși, mai trebuie parcurs un drum lung pentru 
reducerea poverilor, mai ales în ceea ce le privește pe femei.

Cele mai bune soluții sunt găsite în parteneriat. Soluțiile cele mai eficiente pentru 
angajații care au nevoie de asistență pentru reconcilierea vieții profesionale cu cea 
de familie pot fi discutate cu angajatorii de dimensiuni mai mari.
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RECOMANDĂRI PENTRU ȘCOLI ȘI GRĂDINIȚE
Instituțiile de învățământ au un rol foarte important în promovarea egalității de 
gen. La nivel de grădinițe și școli, ar fi înțelept să se urmărească instruirea, în egală 
măsură, a băieților și fetelor, pentru a face treburi gospodărești acasă și a-și face 
curățenie și ordine în propria cameră. Niciuna dintre lucrările de întreținere/repara-
ție și treburile casnice nu este destinată în mod specific femeilor sau bărbaților. 

Adesea, în programa școlară nu este inclusă învățarea deprinderii de a realiza echili-
brul între viața profesională și cea de familie. Întrucât este o chestiune foarte impor-
tantă, ar trebui să fie discutată în cadrul lecțiilor de la diferite discipline. Șansele 
egale pentru toți și consilierea în carieră sunt, de pildă, două teme importante care 
sunt în mod inevitabil legate de reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie.

Grădinițele și școlile au, de asemenea, un rol mai amplu de jucat în susținerea părin-
ților sau a îngrijitorilor(oarelor) copiilor pentru a-și echilibra viața profesională cu 
cea de familie. Activitățile legate de copiii mici ar putea ține cont atât de interesele 
copiilor, cât și de nevoile familiei de a câștiga un venit, tot în interesul copiilor. Părin-
ții cu un program de lucru mai neobișnuit nu ar trebui să fie lipsiți de o astfel de 
asistență. Educația egalitară ține cont de nevoile speciale ale copiilor care, indiferent 
de motiv, au parte de mai puțin sprijin acasă.

Elevii pot avea dificultăți școlare din cauza obligațiilor familiale ce le sunt atribuite. 
Instituțiile de învățământ trebuie să țină cont că aceste obligații nu sunt ceva ce și-a 
dorit elevul/a, ci doar o dificultate în plus pentru acesta/aceasta. Dacă un elev/o 
elevă este dezavantajat(ă) din cauza unor obligații familiale importante care i-au fost 
atribuite, această situație poate constitui discriminare.

Discriminarea poate apărea și când o școală nu sprijină, în măsura maximă posibilă, 
elevii/elevele care au devenit părinți în timpul studiilor. 

Profesorii și alte cadre didactice au uneori locuri de muncă foarte solicitante, dar au 
și dreptul la schimbări privind organizarea muncii pentru a-și putea îndeplini obliga-
țiile familiale. Părinții nu au dreptul să subaprecieze un cadru didactic care, de exem-
plu, rămâne acasă pentru a-și îngriji copilul bolnav înaintea unui examen important. 
Conducerea școlii este obligată să își protejeze personalul împotriva unor astfel de 
abuzuri. Pentru detalii suplimentare, consultați recomandările pentru persoane 
care îngrijesc membri ai propriei familii. 
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RECOMANDĂRI PENTRU POLITICIENI ȘI PENTRU 
FACTORII DE DECIZIE POLITICĂ
Când se ia o decizie, trebuie luat în calcul și impactul deciziei asupra persoanelor care 
au de îndeplinit obligații față de propria familie. De exemplu, nu se poate presupune 
că îngrijirea copiilor de către alte persoane, pusă la dispoziție până în acel moment, 
ar putea fi preluată de la o zi la alta de către părinți. De exemplu, furnizarea serviciilor 
destinate persoanelor vârstnice la o distanță prea mare poate ridica și ea probleme, 
deoarece organizarea transportului ar necesita prea mult din timpul de muncă valo-
ros al copiilor respectivelor persoane vârstnice. Impactul asupra sarcinii de îngrijire a 
unei familii poate surveni și în privințe aparent neașteptate. De exemplu, o intersecție 
periculoasă poate crește povara pentru părinți, care se văd nevoiți să își transporte 
copiii la școală cu mașina, pe când o gestionare sigură și bine planificată a circulației 
rutiere ar permite copiilor să se ducă singuri la școală sau grădiniță.

Factorii de decizie politică pot face multe pentru a ajuta familiile. Pe lângă faptul că 
trebuie urmărit ca deciziile avute în vedere să nu crească și mai mult povara pen-
tru angajații(tele) care au de îngrijit membri ai familiei, trebuie avută în vedere și 
promovarea egalității de șanse între bărbați și femei. Realizarea egalității de gen 
depinde în foarte mare măsură de deciziile luate de factorii de decizie politică. 


