
Percepția echilibrului job - viață personală  
în funcție de vârstă 
Când mult devine… prea mult 

Studiu Myjob, realizat în perioada mai-iunie 2012 



“Este important ca angajatorul să respecte timpul meu liber 

şi să îmi plătească orele suplimentare .” 

“Pentru mine este 

important ca stilul de 

muncă să nu îmi 

afecteze sănătatea 

personală.” 
 

“Este important să îmi delimitez bine 

munca de viaţa personală în primul 

rând pentru igiena psihică.” 

“Nu pot fi productivă dacă nu ma relaxez şi odihnesc 

câteva ore după job, aşa că ar trebui să fie foarte 

important şi pentru organizaţie ca angajaţii  

să nu stea peste program.” 



Ce înseamnă echilibrul dintre muncă  
şi viaţă personală? 

vs 



Ce este? Ce nu este? 

Echilibrul muncă-viaţă personală este 

definit, în sens larg, ca un nivel 

satisfăcător de implicare în roluri 

multiple din viaţa unei persoane.  

Nu este o balanţă perfect echilibrată. 

 

Nu există un “protitip” universal  care 

să fie aplicat tuturor. 

 

Nu are o definiţie constantă de-a 

lungul vieţii. 

 

Variază de la individ la individ şi poate 

varia şi pentru aceeaşi persoană în 

diferite etape ale vieţii.  

  



Simptome şi conflictul de rol 

Şef 

30-40 de ani: 

• 46% consideră că au un şef workaholic 

• 26% cred că şeful ar susţine nevoile 

personale ale angajaţilor 

• 19% ar accepta un program flexibil dacă i 

s-ar cere 

 

Peste 40 de ani: 

• 45% consideră că au un şef workaholic 

• 26% cred că şeful ar susţine nevoile 

personale ale angajaţilor 

• 17% ar accepta un program flexibil dacă i 

s-ar cere 

Sub 25 de ani:  

• 49% consideră că au un şef workaholic 

• 30% cred că şeful ar susţine nevoile 

personale ale angajaţilor 

• 26% ar accepta un program flexibil dacă i 

s-ar cere 

25-30 de ani: 

• 42% consideră că au un şef  

workaholic 

• 35% cred că şeful ar susţine nevoile 

personale ale angajaţilor 

• 18% ar accepta un program flexibil dacă i 

s-ar cere 
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Simptome şi conflictul de rol 

Concentrare şi 

eficienţă 
Sub 25 de ani:  

• Aprox. 40% se gândesc la job 

în timpul liber şi invers 

• 74% cred că ar fi mai 

productivi dacă ar avea un 

echilibru 

25-30 de ani: 

• Aprox. 40% se gândesc la job 

în timpul liber şi invers 

• 73% cred că ar fi mai 

productivi dacă ar avea un 

echilibru 

Peste 40 de ani: 

• 54% se gândesc la problemele de job 

când sunt în timpul liber 

• 28% se gândesc la problemele 

personale când sunt în timpul liber 

• 80% cred că ar fi mai productivi dacă 

ar avea un echilibru 

30-40 de ani: 

• 52% se gândesc la problemele de job 

când sunt în timpul liber 

• 35% se gândesc la problemele 

personale când sunt în timpul liber 

• 77% cred că ar fi mai productivi dacă 

ar avea un echilibru 
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Simptome şi conflictul de rol 

Petrec cu cei dragi  

timp suficient 

Sub 25 de ani:  

38% (7% în foarte 

mare masură + 31% 

în mare masură) 

 

25-30 de ani:  

28% (5% în foarte 

mare masură + 23% 

în mare masură) 

30-40 de ani:  

34% (6% în foarte 

mare masură + 28% 

în mare masură) 

Peste 40 de ani:  

33% (6% în foarte 

mare masură + 27% 

în mare masură) 
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Simptome şi conflictul de rol 

Discuţii cu partenerul de viaţă 

din cauza jobului 

Sub 25 de ani: 71% 

(18% frecvent;  

7% foarte des) 

 

25-30 de ani: 75% 

(20% frecvent;  

7% foarte des) 

30-40 de ani: 77% 

(19% frecvent;  

10% foarte des) 

 

Peste 40 de ani: 72% 

(17% frecvent;  

7% foarte des) 
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Simptome şi conflictul de rol 

Ratarea unui eveniment din familie 

din cauza jobului 

Sub 25 de ani: 38% 

(7% întotdeauna,  

31% frecvent) 

 

25-30 de ani: 28% 

(5% întotdeauna,  

23% frecvent) 

30-40 de ani: 34% 

(6% întotdeauna, 

28% frecvent) 

 

Peste 40 de ani: 33% 

(6% întotdeauna, 

27% frecvent) 
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Simptome şi conflictul de rol 

Ar prefera să câştige mai puţin, dar să aibă  

mai mult timp liber 

Sub 25 de ani: 30% 

25-30 de ani: 30% 

30-40 de ani: 39% 

Peste 40 de ani: 35% 
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Beneficii şi importanţă 

Zi liberă în caz de urgenţă 

Sub 25 de ani: 

Important pentru 95% 

Beneficiază 74% 

 

25-30 de ani: 

Important pentru 96% 

Beneficiază 74% 

 

30-40 de ani: 

Important pentru 96% 

Beneficiază 70% 

 

 

Peste 40 de ani: 

Important pentru 96% 

Beneficiază 71% 

N=1622 



Beneficii şi importanţă 

Work from home 

Sub 25 de ani:  

Important pentru 58% 

Beneficiază 20% 

 

25-30 de ani:  

Important pentru 64% 

Beneficiază 26% 

30-40 de ani:  

Important pentru 60% 

Beneficiază 27% 

Peste 40 de ani:  

Important pentru 56% 

Beneficiază 22% 
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Beneficii şi importanţă 

Adaptarea programului de muncă 

Sub 25 de ani: 

Important pentru 81% 

Beneficiază 50% 

25-30 de ani: 

Important pentru 81% 

Beneficiază 47% 

30-40 de ani: 

Important pentru 80% 

Beneficiază 45% 

 

Peste 40 de ani: 

Important pentru 73% 

Beneficiază 39% 
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Beneficii şi importanţă 

Facilităţi pentru angajaţii cu copii mici 

Sub 25 de ani: 

Important pentru 53% 

Beneficiază 15% 

25-30 de ani: 

Important pentru 71% 

Beneficiază 16% 

30-40 de ani: 

Important pentru 79% 

Beneficiază 14% 

 

Peste 40 de ani: 

Important pentru 58% 

Beneficiază 13% 
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Beneficii şi importanţă 

Programe de sănătate 

Sub 25 de ani: 

Important pentru 75% 

Beneficiază 24% 

25-30 de ani: 

Important pentru 82% 

Beneficiază 27% 

30-40 de ani: 

Important pentru 80% 

Beneficiază 20% 

 

Peste 40 de ani: 

Important pentru 89% 

Beneficiază 18% 

N=1622 



Beneficii şi importanţă 

Proceduri de WLB 

Sub 25 de ani: 

Important pentru 80% 

Beneficiază 19% 

25-30 de ani: 

Important pentru 84% 

Beneficiază 15% 

30-40 de ani: 

Important pentru 85% 

Beneficiază 15% 

 

Peste 40 de ani: 

Important pentru 86% 

Beneficiază 16% 

N=1622 



Ce ar trebui să facă organizaţiile? 

• Concediu fără plată pentru angajaţi pentru a se ocupa de viaţa personală; 

• Lucrul de acasă, în unele cazuri; 

• Adaptarea programului cu acordul şefului; 

• Facilităţi pentru angajaţii cu copii mici,                în special pentru 25-40 de ani 

  (aprox. 71% dintre cei care au copii); 

• Programe de sănătate şi proceduri                      de WLB – cel mai dorit beneficiu;  

  se resimte nevoia de implicare a                             organizaţiei. 

 


