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Scopul studiului prezentat în articol constă în analiza politicilor europene privind echilibrarea Scopul studiului prezentat în articol constă în analiza politicilor europene privind echilibrarea 
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viaţa de familie afectează angajatul/angajata, organizaţia în care lucrează, precum și familia. viaţa de familie afectează angajatul/angajata, organizaţia în care lucrează, precum și familia. 
Importanța politicilor de reconciliere este în prezent recunoscută, stabilindu-se corelația dintre Importanța politicilor de reconciliere este în prezent recunoscută, stabilindu-se corelația dintre 
ratele mai mari ale fertilității și ale ocupării forței de muncă în rândul femeilor în statele care ratele mai mari ale fertilității și ale ocupării forței de muncă în rândul femeilor în statele care 
dispun de măsuri efi ciente care permit o echilibrare a responsabilităților profesionale cu cele dispun de măsuri efi ciente care permit o echilibrare a responsabilităților profesionale cu cele 
familiale. Politicile de echilibrare a vieții profesionale și a celei familiale au un rol esențial în familiale. Politicile de echilibrare a vieții profesionale și a celei familiale au un rol esențial în 
diminuarea excluderii sociale și sărăciei. La nivel european au fost identifi cate șase modele de diminuarea excluderii sociale și sărăciei. La nivel european au fost identifi cate șase modele de 
politici din perspectiva reconcilierii între viaţa profesională și viaţa de familie: modelul egalitarist politici din perspectiva reconcilierii între viaţa profesională și viaţa de familie: modelul egalitarist 
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Familia continuă să reprezinte instituția fundamentală în societate, fapt pentru 
care statul, prin politicile sale familiale, este obligat într-o măsură mai mare sau mai 
mică să susțină această instituție în exercitarea funcțiilor sale.

Cu provocări de echilibrare a vieții profesionale și familiei, îndeosebi se confrun-
tă angajații-părinți. Problemele depind de vârsta copiilor și numărul copiilor din ca-
drul familiei, fi ind binecunoscută nevoia fi ecărui copil de atenţie și îngrijire din par-
tea ambilor părinţi. Un alt factor este timpul de lucru destinat serviciului în raport 
cu cel alocat activităţii domestice și programului de lucru (full-time sau part-time).

Difi cultățile privind reconcilierea vieții de familie și a celei profesionale de către 
femei sunt accentuate  și de stereotipurile prin care se perpetuează ideea că doar 
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femeile sunt responsabile de îngrijirea familiei precum și de așteptările culturale faţă 
de bărbat pentru a fi  unicul întreţinător. Mai predomină conceptul că „muncitorul 
ideal” se conformează unui stil de lucru masculin, angajându-se din plin în timpul de 
muncă plătit și neîncărcat de cereri familiei sau de alte angajamente în afara locului 
de muncă [11, p.37].

Deși multe studii au identifi cat că mamele și tații împart frecvent îngrijirea copi-
ilor, în toate s-a constatat că responsabilitatea îi revine totuși mamei. Astfel, tendința 
este ca femeile să ia întreaga responsabilitate a gospodăriei și a copilului, chiar mun-
cind cu normă întreagă. Bineînțeles că trebuie acordată o atenție specială la mediul 
cultural în care sunt defi nite rolurile și obligațiile de familie. 44% dintre europeni 
consideră că cel mai important rol al unei femei este să aibă grijă de casa și familia 
ei. În medie, femeile europene petrec cu 21 de ore în plus pe săptămână în activități 
gospodărești și de îngrijire decât bărbații. Aceste roluri de gen sunt confi rmate de 
studii privind utilizarea timpului, care arată că la cuplurile tinere fără responsabilități 
de îngrijire diferența de gen este 2 ore neplătite pe săptămână în defavoarea femeii. 
Pentru cuplurile cu responsabilități de îngrijire diferența de gen este în jur de la 15 
până la 20 de ore neplătite pe săptămână și rămâne neschimbat indiferent de vârsta 
copilului [17, p. 15-16]. Inegalitatea în efectuarea muncilor de îngrijire este o piedică 
pentru femei, fi indcă nu pot să devină competitoare egale pe piața muncii.

Cadrul politic și juridic european în domeniul protecției maternității și politicile 
prietenoase de familie a cunoscut o expansiune semnifi cativă în ultimele decenii, 
inclusiv prin adoptarea în 2000 a unei noi Convenții a Organizației Internaționale 
a Muncii (OIM) privind protecția maternității (CEDAW). Elementele de bază ale 
protecției maternității includ prevenirea expunerii la riscuri pentru sănătate și 
siguranță în timpul și după sarcină; îngrijiri medicale; dreptul la concediu de mater-
nitate plătit; dreptul la pauze de alăptare și alt sprijin pentru mamele care alăptează; 
protecție împotriva discriminării și demiterii; și dreptul garantat de a reveni la locul 
de muncă după concediul de maternitate [16, p.12; 12].

Din perspectiva preocupărilor Uniunii Europene, problematica raportului viaţă 
profesională – viaţă privată apare ca temă de sine stătătoare pentru prima oară în 
cadrul Strategiei de la Lisabona, instituită în 2000. Relansarea sa, în 2005, a acordat o 
atenție sporită creșterii economice și locurilor de muncă și a recunoscut necesitatea 
de a valorifi ca potențialul enorm pe care îl reprezintă femeile pe piața muncii.

Ulterior, tema capătă și mai multă consistență, fi ind dezvoltată și în alte documente, 
precum Integrated Guidelines for Growth and Jobs 2005–2008, care abordează activi-
tatea în câmpul muncii din perspectiva etapelor vieţii. Una din măsurile propuse o 
constituie aceea a realizării unei reconcilieri între viaţa privată și cea profesională prin 
asigurarea unor facilități accesibile de îngrijire a copiilor și a altor membri dependenți 
din cadrul familiei. Din perspectiva reconcilierii muncii cu viaţa de familie, o temă 
centrală o constituie structurarea pieței muncii în funcție de gen, o preocupare la nivel 
european fi ind de a oferi femeilor oportunități egale cu bărbații.
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Comisia Europeană consideră că un sprijin sporit acordat măsurilor de conci-
liere va permite bărbaților și femeilor să benefi cieze de o mai mare posibilitate de 
alegere în echilibrarea aspectelor profesionale cu aspectele private ale vieții lor și va 
contribui în egală măsură la realizarea obiectivelor politice fundamentale ale Uniu-
nii Europene, în special în ceea ce privește creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă, incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și egalitatea de gen.

Elementele esențiale ale politicii de stimulare a echilibrului între viaţa profesio-
nală și viaţa de familie sunt serviciile de îngrijire a copiilor, fl exibilitatea programului 
de muncă și politicile de concediu.

Serviciile de îngrijire a copiilor reprezintă un atu esențial pentru părinții care 
lucrează și exercită o infl uenţă directă asupra diviziunii de gen a muncii remunerate 
și neremunerate, dând cuplurilor cu copii oportunitatea de a „externaliza” o parte 
dintre responsabilităţile lor (și astfel având mai mult timp de investit în activităţi 
remunerate). Lipsa serviciilor de îngrijire a copiilor are un impact negativ asupra 
participării femeilor pe piața muncii. De regulă, serviciile formale de îngrijire a co-
pilului sunt considerate a fi  prioritare, deoarece garantează continuitatea și o calitate 
mai ridicată în comparație cu alte aranjamente pentru îngrijirea copiilor [3, p.553]. 

În literatura de specialitate [8, p. 12-20] sunt prezentate diferite strategii utilizate 
de către părinții cu copii, îndeosebi de vârstă preșcolară în îngrijirea acestora,  fi ind 
clasifi cate în trei grupări largi: (1) adaptări ce țin de angajarea remunerată, (2) ajus-
tări la îngrijire și (3) utilizarea mecanismelor de coordonare. Adaptările ce țin de 
angajarea remunerată includ modifi cări ale timpului de lucru, cum ar fi  reducerea 
orelor, lucrul în anumite zile sau preluarea unor modele de muncă atipice (munca de 
seară sau ture), precum și modifi cări ale locației (trecerea la o muncă mai favorabilă 
familiei sau lucrul la domiciliu). De cele mai multe ori femeile pleacă sau își reduc 
locul de muncă plătit pentru a-și îngriji copiii. Ajustările pentru îngrijire includ dis-
tribuirea în cadrul familiei nucleare sau „obținerea de ajutor” fi e prin intermediul 
rețelelor informale de asistență, fi e prin servicii profesionale. De asemenea, la acest 
aspect, pot fi  evidențiate varietăți de strategii, inclusiv „delegarea” sau „externaliza-
rea” îngrijirii lucrătorilor profesioniști sau a rețelelor informale (familie, prieteni). 
În plus față de serviciile instituționale, părinții pot angaja îngrijitori pentru copiii 
lor (dadacă) fi e de regulă, fi e ocazional. Numit „puzzle pentru îngrijirea copiilor”, 
părinții folosesc adesea mai multe aranjamente nu numai pe măsură ce copiii cresc, 
ci și în aceeași săptămână sau chiar în aceeași zi. În anumite situații, copiii înșiși 
joacă un rol crucial în organizarea îngrijirii: îngrijindu-se independent, sau îngrijind 
frații mai mici. Mecanismele de coordonare includ utilizarea bunurilor materiale sau 
a infrastructurii precum tehnologiile informației și comunicațiilor (cum ar fi  telefoa-
nele mobile) sau transportul privat. În timp ce unele dintre aceste strategii pot fi  luate 
individual, multe sunt negociate în gospodărie și depind de acțiunile complementare 
ale soților/partenerilor. În plus, multe dintre aceste strategii sunt utilizate împreună 
cu altele, în funcție de circumstanțele particulare ale părinților.
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Părinții pot folosi o combinație de strategii și aranjamente pentru a face față unor 
probleme particulare și pot adopta și regla în continuare strategii ca răspuns la pro-
vocările create de practicile anterioare. Pe parcursul vieții, pe măsură ce vârsta copi-
ilor și oportunitățile de angajare cresc, strategiile se schimbă.

Practica europeană în acordarea serviciilor de îngrijire a copiilor cu vârsta sub 
7 ani este puternic focusată pe prevenirea supra-aglomerării în creșe și grădinițe, 
pentru a putea asigura o bună îngrijire, educație, sănătate și prevenire a accidentelor. 
De exemplu, reglementarea creșelor în Irlanda prevede faptul că 1 adult poate su-
praveghea maximum 3 copii de vârsta de 0-1 ani, maximum 5 de 1-2 ani, maximum
6 de 2-3 ani, maximum 8 de 3-6 ani. Numărul maxim de copii variază de la stat la 
stat, și nu neapărat înseamnă grupe foarte mici de copii. Poate fi  și un grup de 10 co-
pii de 1-2 ani, care vor avea doi educatori simultan care se ocupă de ei; reglementarea 
prevede și excluderea din numărul de adulți eligibili a asistenților care se ocupă de 
mâncare, ordine etc. [13].

Flexibilitatea programului de muncă este una dintre cele mai apreciate condiții de 
muncă. Distingem fl exibilitate „orientată către companie” și „orientată către lucrători”. 
Flexibilitatea orientată către companie (cum ar fi  orele suplimentare sau orele nesociale) 
ar putea servi nevoile companiilor, nu nevoile angajaților în echilibrarea muncii și altor
sfere de viață [2]. În cele 28 de state membre ale UE, în 2015, aproximativ 1/5 lucră-
tori au avut acces la fl exibilitate, iar alte 6% au avut acces la timpul de lucru complet 
autonom. Există o destul de mare variație națională în toată Europa. Muncitorii din 
Țările din Europa de Nord, cum ar fi  Suedia, Danemarca, Finlanda și Olanda, au 
majoritatea accesului la programări fl exibile. Muncitorii din unele țări din Europa 
de Sud-Est, cum ar fi  Bulgaria, Cipru, Lituania, Grecia și România, au cel mai puțin 
acces cu mai puțin de 10%. Compararea datelor din 2015 cu cele din 2010 a stabilit o 
ușoară creștere în acest sens [7].

Politicile de concediu pot fi  considerate instrumente importante pentru a înde-
plini drepturile copiilor de a avea timp și îngrijire de la ambii părinți [6, p.69]. Părinții 
care lucrează benefi ciază de o serie de tipuri de concedii: concediul de maternitate, 
concediul de paternitate, concediul de odihnă și concediul pentru îngrijirea copiilor 
bolnavi. Concediul de maternitate este în mare parte înțeles ca o măsură de sănătate 
și de salarizare destinată protejării sănătății mamei și a nou-născutului. Concediul de 
paternitate este, de regulă, concediul de scurtă durată după nașterea sau adoptarea 
unui copil și este destinat să permită tatălui de a petrece mai mult timp cu copilul 
și de a oferi suport mamei. Concediul pentru creșterea copilului poate fi  luat numai 
la sfârșitul concediului de maternitate. Concediul pentru creșterea copilului oferit 
special părinților  variază enorm la nivel european. Deși toate statele membre în-
deplinesc cerința minimă de 4 luni prevăzută în Directiva privind concediul pentru 
creșterea copilului (Directiva 2010/18/UE), durata generală a concediului disponibil 
diferă considerabil în întreaga UE. Există state membre în care concediul pentru 
creșterea copilului depășește mai puțin cerința de 4 luni, cum ar fi  Regatul Unit cu 
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4,2 luni și Polonia cu 7,4 luni. Alte state membre acordă concediu până când copilul 
împlinește 3 ani.

Pentru a încuraja egalitatea dintre cei doi părinți în materie de luare a concediu-
lui pentru creșterea copilului, cel puțin una dintre cele patru luni se va acorda pe o 
bază netransferabilă. Modalitățile de aplicare a perioadei netransferabile se stabilesc 
la nivel național prin intermediul legislației și/sau al convențiilor colective, luând în 
considerare dispozițiile în materie de concediu existente în statele membre [5].

Monitorizarea periodică a politicilor privind concediul pentru creșterea copilului 
de către Rețeaua internațională privind politicile de concediu și cercetare arată că 
politicile de concediu în UE sunt într-un fl ux constant. Statele membre lucrează la 
proiecte de politici de concediu care nu numai că susțin un echilibru dintre creșterea 
copilului și a muncii, dar îmbunătățesc și rata de fertilitate și bunăstare a copiilor.

Toate țările europene subliniază problema familiei și muncii, dar într-un mod di-
ferit, lansând inițiative și dezbateri pe tema reconcilierii vieții de familie cu cea  pro-
fesională. Lohkamp–Himmighofen și Dienel (2000) au identifi cat la nivelul Europei 
șase modele de politici privind stimularea egalităţii de șanse între femei și bărbaţi din 
perspectiva reconcilierii între viaţa profesională și viaţa de familie [14, p.45-47]: mo-
delul egalitarist prietenos faţă de femei, modelul demografi c, modelul liberal, mode-
lul celor trei faze, modelul mediteraneean și modelul socialist est-european.

Modelul egalitarist prietenos faţă de femei este promovat de Ţările Scandinave și 
este centrat pe asigurarea unor structuri de egalitate între femei și bărbaţi, în toate 
aspectele vieţii sociale și economice. Prin urmare, modelul egalitarist susţine distri-
buţia egală a muncii atât în sfera publică (munca remunerată), cât și în sfera privată 
(munca prestată în interiorul gospodăriei).

Danemarca este un pionier în politica familială inovatoare, părinții având drep-
turi extinse și facilități bune de îngrijire a copiilor. Un număr foarte mare de părinți 
primesc sprijin pentru a împăca munca și familia, fi ind vorba despre transferuri fi nan-
ciare semnifi cative.

În Suedia există un sistem extins de sprijin de stat pentru familii care include 
acordarea de concedii pentru creșterea copilului, urmată de un drept universal la 
servicii de îngrijire a copiilor fi nanțate public până la vârsta școlară. Drepturile 
de concediu pentru creșterea copilului din Suedia vizează, în general, încurajarea 
egalității de gen și, prin urmare, se bazează în mare parte pe concediul parental par-
tajat mai degrabă decât pe concediul de maternitate și de paternitate. Aceste drep-
turi de concediu sunt remunerate până la 80% din câștig. De asemenea, părinții au 
dreptul să își reducă timpul de lucru cu până la 25%. Fiecare copil are dreptul la un 
loc în instituție preșcolară de la vârsta de un an până la intrarea în școală. Taxele 
în instituțiile preșcolare publice și independente sunt stabilite de municipalitate, iar 
plata părinților depinde de numărul de copii pe care îi au și de veniturile lor. Copiii 
în vârstă de școală participă la „servicii de timp liber” (fritidshem) în afara orelor de 
școală, de obicei fi ind furnizate la școală și subvenționate de stat [8].
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În Finlanda, echilibrul vieții profesionale a fost puternic infl uențat de fl exibili-
tatea la locul de muncă, de politicile bine stabilite privind concediile familiale și de 
sistemul educațional fi nanțat public de grădinițe și școli. Concediul de familie fi nlan-
dez constă în concediu de maternitate (105 zile lucrătoare), concediu de paternitate
(63 de zile lucrătoare) și concediu pentru creșterea copilului (dreptul la oricare dintre 
părinți pentru 158 de zile lucrătoare). Părinții au, de asemenea, dreptul de a lua con-
cediu neplătit de îngrijire a copilului de la serviciu pentru o perioadă totală de trei 
ani de la nașterea copilului lor, perioadă în care pot primi o indemnizație de la stat 
pentru îngrijirea copilului acasă. Între timp, numărul total de ore de muncă (plătite 
și neplătite) sunt aproximativ aceleași pentru femei ca și pentru bărbați. Munca cu 
normă parțială nu este tipică în Finlanda (doar 13,9% dintre mame lucrează cu 
jumătate de normă) [10, p.29].

Modelul demografi c prezent în Franţa și Belgia este orientat spre piaţa muncii. 
Scopul acestui model este de a exploata la maxim resursele de muncă, menținând 
totodată echilibrul demografi c. Astfel, femeile benefi ciază de concedii scurte odată 
cu nașterea copiilor, existând în schimb un sistem public de îngrijire a copiilor mai 
bine dezvoltat comparativ cu alte state europene.

Sprijinul acordat familiilor, în special părinților muncitori, este relativ cuprinză-
tor, adică destul de diversifi cat și continuu pe întreaga perioadă de creștere a copilu-
lui. Asistența extinsă pentru îngrijirea copilului (prin concediu plătit pentru creșterea 
copilului, prestații pentru îngrijirea copilului, servicii de îngrijire a copilului, înscri-
ere timpurie în grădiniță și acordarea de îngrijire extrașcolară) sunt motive pentru 
care femeile nu renunță la un al doilea sau al treilea copil. Deși suma cheltuită pentru 
toate familiile este cantitativ destul de considerabilă, nivelul și tipul de sprijin primit 
efectiv variază considerabil în funcție de statutul socioeconomic al familiei. Creșele 
acceptă copiii în îngrijire de zi imediat după încheierea concediului de maternitate, 
adică de la vârsta de două sau trei luni și sunt deschise în cea mai mare parte a zilei 
(între orele 7-8 - 18:00). Școlile-grădinițe (écoles maternelles) sunt o componentă-
cheie a asigurării generale de îngrijire a copilului. Serviciile din aceste instituții sunt 
gratuite pentru părinți (cu excepția prânzului) [15].

Legislația franceză mai prevede o distincție clară între lucrătorii independenți 
și cei salariați. Începând cu anul 2000, potrivit Legii Aubry, durata legală de muncă 
este de 35 de ore pe săptămână pentru întreprinderile cu mai mult de 20 de salariați. 
Legea mai prevede acordarea de subvenții pentru întreprinderile care reduc cu 10% 
durata timpului de lucru și angajează cu 6% mai mulți salariați. Franța mai acordă 
alocație pentru angajarea unui asistent maternal, indiferent de situația fi nanciară a 
familiei. Alocația pentru îngrijirea copilului sub 6 ani este acordată familiilor care 
angajează una sau mai multe persoane care să se ocupe cu îngrijirea copilului, urmă-
rindu-se diversifi carea modalităților de îngrijire a copiilor [1].

Modelul liberal, existent în Marea Britanie și Irlanda, susține ideea conform căreia 
statul nu trebuie să se implice în aranjamentele familiei în ceea ce privește îngrijirea 
copiilor. Dacă angajatorii sunt interesaţi să angajeze forţă de muncă feminină, atunci 
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aceștia trebuie să-și dezvolte propriile politici de echilibrare a vieţii profesionale cu 
viaţa de familie prin asigurarea unor facilităţi destinate creșterii și îngrijirii copiilor.

În Regatul Unit, în conformitate cu  dreptul la fl exibilitate, părinții cu copii sub 
6 ani sau copil cu handicap sub 18 ani au dreptul la modifi carea numărului de ore, 
calendarului orelor și locației de muncă. Din 2007, acest drept este extins la îngrijirea 
unui adult. Angajatorii pot refuza cererea în cazul unor motive clare de afaceri pen-
tru a face acest lucru. În consecință, 35% dintre femeile britanice afl ate în concediu 
de maternitate nu reușesc să obțină aprobarea pentru part-time [9, p.5]. În 2011, 
7,56% din toate companiile britanice au furnizat ore reduse/posibilitate pentru a lu-
cra part-time, 35% au furnizat fl exibilitate, iar 30% au oferit posibilități de a lucra de 
acasă pentru unii dintre angajații lor [7].

Femeile din Marea Britanie au dreptul la maximum 52 de săptămâni de concediu 
de maternitate, dintre care 39 sunt plătite. Mai puțin de jumătate dintre femei folo-
sesc săptămânile rămase de concediu neplătite. O parte din acest concediu poate fi  
transferat tatălui. În schimb, tații au dreptul la două săptămâni de concediu de pater-
nitate plătit. Majoritatea taților își iau concediu în jurul nașterii copilului, deși doar 
aproximativ jumătate dintre cei care iau concediu legal de paternitate folosesc cele 
două săptămâni întregi. În plus, există un sistem legal de concedii pentru creșterea 
copilului neplătit, disponibil pentru fi ecare părinte, dar este mai puțin utilizat pe sca-
ră largă. În general, există un sistem de educație timpurie part-time, care este fi nanțat 
public pentru copiii sub vârsta școlară obligatorie. Bunicii joacă, în special, un rol 
esențial în îngrijirea copiilor. Există, de asemenea, servicii speciale pentru copiii de 
vârstă școlară, care oferă îngrijire „complexă” înainte și după orele școlare. Părinții 
primesc unele subvenții prin intermediul sistemului fi scal pentru achiziționarea de 
servicii de îngrijire privată, dar nu toți părinții sunt eligibili și nu acoperă integral 
taxele, care sunt printre cele mai mari din Europa [8, p. 41-42].

Modelul celor trei faze, dezvoltat de Austria, Germania, Luxemburg și Olanda, 
presupune că într-o primă fază femeile participă integral pe piaţa muncii, dar favori-
zează modelul bărbatului ca unic întreţinător al familiei și retragerea femeilor de pe 
piaţa muncii după apariţia copiilor. Femeile revin gradual pe piaţa muncii, chiar dacă 
de multe ori doar cu jumătate de normă, atunci când copiii ajung la vârsta școlară. 
Facilităţile destinate creșterii și îngrijirii copiilor sunt slab dezvoltate, însă concediul 
parental destinat în principal femeilor se întinde pe o perioadă lungă de timp.

Sistemul german oferă benefi cii bănești generoase pentru familii (de exemplu, 
alocații pentru copii și deduceri fi scale) care încurajează explicit furnizarea de îngri-
jiri în cadrul familiei, de obicei de către mamă, ceea ce contribuie la un grad ridicat 
de muncă cu timp parțial în rândul femeilor. Există trei tipuri principale de centre 
de îngrijire a copilului în Germania, care se disting prin grupa de vârstă pe care o 
deservesc: îngrijirea grupului instituțional pentru copiii sub trei ani, pentru copiii 
cu vârsta între trei și șase ani (grădiniță) și pentru copiii de vârstă școlară. Înce-
pând cu anul 2013, copiii de la vârsta de un an au dreptul la îngrijire într-o instituție 
preșcolară, în conformitate cu o politică recentă de promovare a extinderii accesului 
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la serviciile de îngrijire a copiilor cu vârsta sub trei ani, deși disponibilitatea locuri-
lor rămâne scăzută. Utilizarea îngrijirii private la domiciliu pentru copii este relativ 
scăzută. Achiziția de îngrijire privată ar putea crește prin anumite reforme, în special 
o prestație numită „Betreuungsgeld”, introdusă în 2013, permițând părinților care nu 
folosesc unități de îngrijire pentru copii subvenționate public să solicite o prestație 
în numerar care poate fi  folosită pentru a sprijini îngrijirea familială sau pentru a 
achiziționa alte forme de îngrijire [8, p.23].

Modelul mediteraneean are în centru familia și este caracteristic pentru Spania, 
Italia, Portugalia și Grecia. Rolul îngrijirii copiilor aparţine integral familiei, inclusiv 
celei extinse, statul neacordând ajutor. Femeile părăsesc piaţa muncii după nașterea 
unui copil, ca urmare a lipsei suportului din partea statului în ceea ce privește ga-
rantarea păstrării locului de muncă în timpul concediului pentru creșterea copilului.

Ocuparea forței de muncă feminine în Italia este scăzută, mamele (și bunicile) 
continuă să efectueze cea mai mare parte a muncii casnice și de îngrijire. Cheltuielile 
pentru benefi cii destinate copiilor și familiilor sunt mici în Italia, comparativ cu alte 
țări din UE (OCDE, 2014). Mamele sunt obligate legal să-și ia douăzeci de săptămâni 
de concediu, în timp ce tații sunt obligați să își ia o zi. În plus, părinții au dreptul la 
șase luni de concediu pentru creșterea copilului, în mod individual și netransmisibil. 
Serviciile de educație timpurie și îngrijire sunt împărțite în funcție de vârstă. Scuola 
dell’infanzia, care face parte din sistemul de învățământ public, este oferită aproape 
universal copiilor cu vârsta de la trei ani până la vârsta școlară obligatorie (în vâr-
stă de șase ani). Unele familii angajează muncitori casnici sau dădace, mai frecvent 
dacă mama este angajată, în special într-o ocupație cu statut înalt. O mare parte din 
această activitate de îngrijire a copiilor neînregistrate este realizată în cadrul economiei 
„subterane”, susținută de lucrători migranți. În practică, majoritatea copiilor mai mici 
de 3 ani se afl ă în îngrijirea familială informală de către mame și membrii familiei 
extinse, mai ales de bunici, decât în   serviciile formale de grup. În ultimii ani a crescut 
ocuparea femeilor, precum și o cerere crescută de servicii de îngrijire a copiilor sub 
trei ani, care se refl ectă în listele lungi de așteptare pentru servicii publice [8, p. 31-32].

Italia este însă una din primele țări care a adoptat măsuri pentru modifi carea struc-
turii timpului de lucru în instituțiile ce funcționează la nivel local. Legea nr. 53/200 
prevede acordarea de subvenții pentru întreprinderile care promovează acțiuni poziti-
ve pentru fl exibilizarea timpului de lucru. Printre principalele exemple de acțiuni pozi-
tive care se adresează cu prioritate familiilor cu copii de pâna la 8 ani se enumeră: con-
tracte part time; formarea angajaților la momentul revenirii la locul de muncă (luând 
în considerare difi cultățile de adaptare ca urmare a evoluțiilor înregistrate în câmpul 
muncii); înlocuirea angajaților afl ați în concediu cu angajați temporari, care benefi cia-
ză de avantajele prevăzute pentru înlocuirea angajaților absenți [1].

În Spania, majoritatea angajatorilor acordă un plus de 6 zile de concediu, fi ind 
adăugat la concediul anual de 24 de zile. Legislația mai prevede existența unui tip 
particular de contract part-time, care permite reducerea timpului de lucru al angaja-
tului cu 50% și angajarea simultană a unei persoane afl ate în șomaj. În conformitate 
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cu Legea 39/1999: Promovarea concilierii vieții de familie cu viața profesională a 
angajaților bărbați și femei se prevede acordarea de concedii pentru asistarea rude-
lor în difi cultate; permisul zilnic pentru alăptarea copiilor; reducerea contribuțiilor 
fi scale pentru întreprinderile care angajează noi persoane pentru a înlocui angajații 
care lipsesc temporar [1].

Modelul socialist est-european. Acest model este specifi c ţărilor foste comuniste și 
are o serie de elemente regăsite în modelul demografi c. Modelul susţine participa-
rea cât mai largă a femeilor pe piaţa muncii în paralel cu creșterea demografi că. În 
acest context, statele socialiste au dezvoltat atât măsuri care să stimuleze angajarea în 
muncă a femeilor, cât și măsuri de creștere și îngrijire a copiilor.

În Ungaria, declinul populației și al natalității au contribuit la promovarea a di-
verse politici pro-nataliste și a sprijinului extins pentru familii, inclusiv alocații în 
numerar și scheme de concediu plătit. Mamele au dreptul la 24 de săptămâni de 
concediu de maternitate (tații au dreptul la un concediu de paternitate de cinci zile). 
Există un sistem suplimentar de doi ani de concediu pentru creșterea copilului, plătit 
la rate diferite. Familiile mari (cu trei sau mai mulți copii) sunt eligibile pentru un 
concediu și o plată suplimentară. Majoritatea mamelor se întorc la muncă abia după 
ce copiii lor încep să frecventeze grădinița. Reformele politice recente au avut ca scop 
creșterea ocupării mamei, dar fără a schimba radical sistemul de îngrijire a părinților 
pentru copiii mici. În plus, angajatorii au fost obligați din punct de vedere legal să 
permită mamelor care se întorc din concediul de maternitate să lucreze cu fracțiune 
de normă până când copiii lor împlinesc trei ani. Serviciile de îngrijire a copiilor sunt 
structurate într-un sistem împărțit de creșe (în mare parte publice) pentru copii sub 
vârsta de trei ani și grădinițe pentru copii cu vârste între trei și cinci ani. Există, de 
asemenea, servicii post-școlare pentru copii mai mari. Grădinița devine obligatorie 
de la vârsta de trei ani începând cu septembrie 2015 (anterior participarea era obli-
gatorie de la cinci ani). Aceste servicii sunt gratuite din punct de vedere tehnic, dar 
părinții plătesc pentru mesele și activitățile suplimentare ale copiilor. De obicei, sunt 
deschise cel puțin 10 ore pe zi în timpul programului de lucru standard [8, p.27-28].

În România, posibilitatea de a rămâne activ pe piața muncii în perioada con-
cediului parental este redusă, fi indcă legislația este prohibitivă. De-a lungul perioa-
dei concediului parental, benefi ciarii nu pot presta activități aducătoare de venituri, 
în caz contrar pierd indemnizația pentru creșterea copilului și primesc un ”stimu-
lent” de 1000 Ron pentru că s-au reintegrat mai repede pe piața muncii [4, p. 19].

Găsirea unui echilibru între muncă și viața personală este o problemă esențială 
pentru bunăstarea copiilor, deoarece atât sărăcia, cât și lipsa atenției pot dăuna dez-
voltării copilului. Un echilibru bun reduce stresul parental și, prin urmare, aduce 
benefi cii atât relației părinte-copil, cât și relației părinte-părinte.

Promovarea unor politici efi ciente de conciliere a vieţii profesionale cu viaţa de 
familie pot aduce benefi cii nu numai la nivel societal, ci și la nivel individual (redu-
cerea diferențelor de salarizare între femei și bărbaţi, creșterii independenței econo-
mice a femeilor etc.). În continuare se impune necesitatea organizării campaniilor de 
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schimbare de atitudini cu privire la necesitatea distribuţiei echilibrate între cei doi 
parteneri a rolurilor și a responsabilităţilor domestice. Munca fl exibilă ar trebui să 
fi e una dintre soluțiile la care să se poată apela pentru a concilia viața de familie cu 
cariera, rezultatele muncii fi ind mai importante decât timpul de muncă (numărul de 
ore petrecut la locul de muncă).
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