
211

1. Preliminarii

Familia nu este o invenţie recentă 
a omului, ea existând dintotdeauna, 
,,este mai veche decât istoria însăşi”1. 
Raporturile dintre membrii săi au diferit 

de la o generaţie la alta, de la o epocă istorică la alta şi de la o comunitate la alta. 
Ca obiect de studiu, familia a fost o temă extrem de incitantă pentru cercetătorii 
francezi, atât pentru istorici, cât şi pentru sociologi, antropologi sau demografi. 

Intenţia studiului de față este de a reliefa tendinţele actuale ale familiei franceze, 
deoarece considerăm că avem de-a face cu o realitate foarte complexă dar şi cu o 
mentalitate diferită în ceea ce priveşte cadrul familial, constrângerile şi libertăţile 
impuse de aceasta. Dacă familia tradiţională punea accentul pe dezvoltarea sa ca tot 
unitar, astăzi tendinţa este în schimbare: familia contemporană se vrea ,,egalitară 
şi democratică”2 , încearcă să fie locul de formare a indivizilor şi de afirmare a 
identităţilor ; nu mai există atât de multe constrângeri în interiorul familiei, se 
poate vorbi de o democratizare a relaţiilor din interiorul său. Dorim să expunem în 
prezentul studiu noile direcţii de cercetare în domeniul familiei aşa cum ne sunt 
relevate de istoriografia franceză actuală, precum şi să arătăm rolul tot mai important 
al alternativelor ,,moderne” la ceea ce a însemnat familia tradiţională. Studii viitoare 
vor confirma sau vor infirma existenţa şi răspândirea unor astfel de manifestări ale 
partenerilor de cuplu în societatea românească. 

1 Michel Fize, La Famille, Ed. Le Cavalier Bleu, Paris, 2005, p. 15.

2 Jean-François Dortier (coord.), Familles. Permanence et métamorphoses, Ed. Sciences 
Humaines, Auxerre, 2002, p. 6.
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2. Definirea conceptului

Pentru o cercetare sistematică având ca obiect principal de investigaţie familia, 
considerăm necesară o definire a conceptului. Însă ne confruntăm cu o realitate 
foarte complexă, drept pentru care mulţi cercetători optează pentru două sau chiar 
trei definiţii complementare. În opinia noastră, familia reprezintă grupul domestic, 
legal constituit, format din tata, mama şi copiii rezultaţi din această uniune. Este 
ceea ce specialiştii demografi denumesc familia restrânsă sau familia nucleară şi 
este cea mai răspândită la ora actuală în ţările Europei Occidentale, dar nu numai. 
Conceptul de ,,familie” are multiple faţete şi însumează un ansamblu lexicologic 
vast, aşa după cum precizează şi istoricul Paul Servais, în opinia căruia există trei 
ţări principale care dezvoltă an de an cercetări în domeniul istoriei familiei: Anglia, 
Franţa, SUA3. 

3. Date statistice

Cifrele sunt importante într-un studiu ştiinţific deoarece ele sunt adesea folosite 
ca argument pentru o anumită idee exprimată; sunt în acelaşi timp dovada unui 
anumit comportament demografic; în ultimii 10-15 ani familia a trecut prin schimbări 
majore, iar cifrele au rolul de a arăta natura schimbărilor denumite ,,evenimente 
familiale”, fiind inclus aici numărul de căsătorii în scădere, numărul de divorţuri, 
numărul naşterilor, numărul persoanelor care au declarat că trăiesc în uniuni libere 
consensuale4. Înţelegerea manifestărilor familiei actuale nu se poate face pe deplin, 
decât apelând la cifre şi la serii de cifre care au rolul de a oferi o viziune de ansamblu 
asupra schimbărilor la care este supusă familia prin dezvoltarea noilor forme de 
viaţă comună (pacs-uri, coabitări, concubinaje). 

La 1 ianuarie 2007 populaţia Franţei era estimată la 63,4 milioane persoane, iar 
numărul familiilor era de 8,8 milioane. Naşterile au fost într-o creştere continuă 
pe tot parcursul anului 2006, atingându-se un nivel nemaiîntâlnit în ultimii 
25 de ani. Numărul acestora a ajuns la 830900, în creştere cu 2,9% într-un 
singur an. Scăderea numărului deceselor a contribuit şi ea la creşterea naturală 
a populaţiei, nemaiîntâlnită în ultimii 30 de ani. Tabelul de mai jos reflectă 
situaţia prezentată5: 

3 Paul Servais, Histoire de la famille et de la sexualité occidentales, Ed. Academia-Erasme 
s.a., Louvain-la-Neuve, 1993, pp. 9-10.

4 François de Singly, ,,Problèmes avec ou sans solution posés par dix ans de recherche sur 
la famille”, în La famille en question. Etat de la recherche, coord. François de Singly, Ed. 
Syros, Paris, 1996, p. 41.

5 www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1118/ip1118html, Bilan Démographique 2006, site vizitat la 
data de 21.10.2007.
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Tabel nr. 1 Evoluţia generală a situaţiei demografice
în milioane 

Anul 
Populaţia la 
1 ianuarie

Căsă-
torii 

Naşteri 
vii

Decese 
Soldul 
natural

Soldul 
migratoriu

Ajustări 

1985 56 461,2 275,8 796,5 560,5 + 236,0 + 42 0 
1990 58 029,4 294,9 793,9 534,5 + 259,4 + 77 – 52 
1995 59 315,1 262,0 759,7 540,4 + 219,3 + 42 – 54 
1999 60 158,5 293,7 776,5 547,4 + 229,2 + 61 + 89 
2000 60 538,0 305,4 808,2 540,7 + 267,5 + 71 + 87 
2001 60 963,8 295,9 804,1 541,2 + 262,9 + 87 + 86 
2002 61 399,3 286,3 793,6 545,4 + 248,3 + 97 + 87 
2003 61 831,8 282,9 793,9 562,6 + 231,3 + 102 + 87 
2004 62 251,8 278,6 800,2 519,6 + 280,6 + 105 0 
2005 62 637,6 283,2 807,8 538,2 + 269,6 + 92 0 
2006 (p) 62 998,8 274,4 830,9 531,1 + 299,8 + 94 0 
2007 (p) 63 392,1 … … … … … … 

(p) Rezultate provizorii. 
Sursa: statistici ale statului civil şi ,,ancheta Oraşe”, Institutul Naţional de Statistică şi Studii 
Economice 

Numărul femeilor din grupa de vârstă 20 – 40 ani, care sunt la originea a 95% 
din naşteri este în scădere. Indicele conjunctural de fecunditate (=suma dintre 
rata de fecunditate pe vârste observată într-un anumit an) care dă numărul de 
copii pe care îi va avea o femeie pe parcursul vieţii sale, dacă ratele de fecunditate 
observate la fiecare vârstă dintr-un anumit an rămân neschimbate, a atins 2,0 copii/
femeie, Franţa situându-se astfel printre ţările Uniunii Europene care au un grad 
înalt de fecunditate, fiind depăşită doar de Irlanda, ţara cea mai fecundă a Europei. 
Fecunditatea medie a Uniunii Europene a fost de 1,52 copii/femeie în 2005, faţă 
de 1,48 în anul 2000. Doar câteva ţări din Europa de Nord au înregistrat un indice 
conjunctural de fecunditate mai mare de 1,7 copii/femeie: Danemarca, Finlanda, 
Anglia, Suedia, Belgia şi Luxemburg. În Europa de Est (Slovacia, Polonia, Grecia) 
indicele este adesea mai mic de 1,3 copii/femeie.

Fecunditatea în funcţie de vârsta femeilor la naştere este redată în tabelul6 alăturat:

Tabel nr. 2 Fecunditatea în funcţie de vârstă

pentru 100 de femei 

Anul 
Indicele conjunctural de fecunditate Vârsta medie 

a mamelor Total 15-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35 ani şi peste 
1994 168,3 33,7 64,5 46,9 23,2 28,8 
1996 175,0 31,9 65,5 51,9 25,7 29,0 
1998 177,9 31,0 64,6 54,3 28,0 29,3 

6 Ibidem 
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pentru 100 de femei 

Anul 
Indicele conjunctural de fecunditate Vârsta medie 

a mamelor Total 15-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35 ani şi peste 
2000 189,3 33,3 66,6 58,4 31,0 29,3 
2002 188,0 33,0 64,8 58,1 32,1 29,4 
2003 189,1 32,4 64,6 59,3 32,8 29,5 
2004 191,6 32,7 64,7 60,4 33,8 29,6 
2005 (p) 194,3 32,5 64,4 62,1 35,3 29,7 
2006 (p) 200,5 32,6 65,3 65,0 37,6 29,8 

(p) Résultate provizorii
Sursa: statistici ale statului civil şi ,,ancheta Oraşe”, Institutul Naţional de Statistică şi Studii 
Economice

Trebuie subliniat însă faptul că o creştere a numărului de naşteri s-a înregistrat la 
mamele care au peste 30 de ani. În 2006, peste jumătate din numărul noi-născuţilor 
(52,8%) aveau o mamă a cărei vârstă era de cel puţin 30 de ani, spre deosebire de 1996 
când procentul era mai mic de jumătate (44,3%). Vârsta medie la care o femeie devine 
mamă a continuat să crească. În 2006 o femeie năştea în medie la vârsta de 29,8 ani în 
loc de 29,0 acum 10 ani sau 27,7 în urmă cu 20 de ani. Pentru bărbaţi, vârsta medie 
la care li se naşte primul copil este azi de 32,4 ani potrivit datelor oferite de INED7. 

În privința numărului de copii născuţi în afara căsătoriei, acesta a crescut mult 
în ultimii ani. Mulţi dintre aceşti copii sunt legitimaţi după naştere prin căsătoria 
legală a părinţilor. Legalizarea uniunii unui cuplu după naşterea primului lor copil 
sau chiar după mai multe naşteri a devenit tot mai frecventă în Franţa contemporană: 
este ceea ce statisticienii numesc ,,căsătorii legitimante”. Dacă în anul 1980 doar 
6,9% din numărul căsătoriilor erau oficiate în prezenţa unuia sau a mai multor copii 
ai cuplului, în anul 1995 procentul a fost de 21,2%. Copilul rămâne deci pentru 
multe dintre cuplurile actuale unul din motivele esenţiale de legalizare a uniunii ! 
Franţa este una dintre ţările Europei în care rata naşterilor în afara căsătoriei este 
cea mai ridicată, după ţările Europei de Nord. Tabelul următor prezintă o statistică 
pe ţări, întocmită până în anul 19938. 

Tabel nr. 3 Naşterile în afara căsătoriei în Europa (în % de naşteri vii) 

Ţara  1980 (%)  1993 – (%)
Franţa  11,4  34,9
Germania  11,9  14,8
Austria  17,8  26,3
Belgia  4,1  13,6 
Danemarca  33,2  46,8

7 www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1118/ip1118html, Bilan Démographique 2006, site vizitat la 
data de 21.10.2007. 

8 Gabriel Langouet (coord.), L’état de l’enfance en France, Ed. Hachette, Paris, 1998, p. 99. 
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Ţara  1980 (%)  1993 – (%)
Spania  3,9  10,8
Finlanda  13,1  30,3
Anglia  1,5  2,8
Irlanda  5  19,5
Islanda  39,7  58,3
Italia  4,3  7,4
Luxemburg  6  12,9
Norvegia  14,5  44,4
Ţările-de-Jos  4,1  13,1
Portugalia  9,2  17
Suedia  39,7  50,4
Elveţia  4,7  6,3

Sursa: Eurostat, Anuarul pe 1996.

Pentru Franţa, procentele sunt într-o continuă creştere; dacă pentru anul 1993 se 
înregistrau 34,9% naşteri în afara căsătoriei, s-a ajuns ca în 2005 aproape jumătate 
din numărul total de naşteri dintr-un an să provină dintr-o relaţie neoficializată 
: 47,4%. Contrarul de altădată al normelor sociale a devenit un fapt banal astăzi, 
strâns legat de creşterea numărului de uniuni libere9. Ca aspect pozitiv în cazul 
acestui procent ridicat al naşterilor ilegitime, trebuie menţionat faptul că aceşti copii 
sunt imediat după naştere recunoscuţi de către părinţi, atât de tată cât şi de mamă, 
în ciuda facilităţii pe care femeile o au - naşterea sub anonimat (,,accoucher sous 
X”) şi lăsarea copilului în maternitate10. Naşterile multiple în afara căsătoriei ca şi 
recunoaşterea tardivă a copiilor de către soţi rămân excepţii. Există încă această 
tendinţă de a pune capăt concubinajului după naşterea primului copil11. Din păcate, 
numărul căsătoriilor a înregistrat o scădere în ultimii ani în favoarea pacs-urilor; 
recăsătoriille au înregistrat la rândul lor o creştere importantă; prejudecăţile par să fi 
dispărut pentru francezi ei nemaiacceptând compromisuri în viaţa de familie; dacă 
,,ceva” nu funcționează bine, ei preferă să divorţeze şi să îşi caute din nou fericirea 
alături de un (o) alt(ă) partener(ă). 

Un alt aspect analizat de cercetători este vârsta la căsătorie. În 2005 vârsta medie 
la încheierea primei căsătorii era, pentru femei, de 29,1 ani, iar pentru bărbaţi de 
31,1 ani, în creştere faţă de 26,9 ani pentru femei, respectiv 28,9 ani pentru bărbaţi în 
urmă cu 10 ani!!! Datele statistice din tabelul următor12 sunt relevante în acest sens : 

9 www.ined.fr, Naissances hors mariage, site vizitat la data de 22.10.2007.

10 Yvonne Castellan, La famille, Ed. Presse Univarsitaire Française, Paris, 1996, p. 34.

11 Maurice Garden, ,,Les mariages parisiennes a la fin de XIX-ème siècle: une microanalise 
cantitative”, în Annales de démographie historique, no. 1, 1998, p. 120. 

12  www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1118/ip1118html, Bilan Démographique 2006, site vizitat la 
data de 22.10.2007.
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Tabel nr. 4 Căsătoria în funcţie de statutul civil al soţilor 
şi vârsta medie la prima căsătorie

Anul 
căsă-
toriei 

Numărul 
de 

căsătorii 

Statutul civil anterior al soţilor
Vârsta medie 

la prima 
căsătorie

Soţ 
celibatar 

Soţ văduv 
sau 

divorţat 

Soţie 
celibatară 

Soţie 
văduvă sau 
divorţată 

Bărbaţi Femei 

1994 261 037 214 864 46 173 218 487 42 550 28,7 26,8 
1996 287 308 233 930 53 378 237 329 49 979 29,5 27,4 
1998 278 679 227 889 50 790 231 339 47 340 29,8 27,7 
2000 305 385 248 776 56 609 252 205 53 180 30,2 28,1 
2002 286 320 234 237 52 083 237 250 49 070 30,4 28,3 
2003 282 927 230 439 52 488 233 574 49 353 30,6 28,5 
2004 278 602 224 769 53 833 227 996 50 606 30,9 28,8 
2005 283 194 225 726 57 468 229 218 53 976 31,1 29,1 
2006 (p) 274 400 … … … … … … 
(p) Résultate provizorii.
Sursa: statistici ale statului civil şi ,,ancheta Oraşe”, Institutul Naţional de Statistică şi Studii 
Economice

4. Tendinţe noi în evoluţia familiei franceze

Din punct de vedere demografic familia este ,,un grup de cel puţin două persoane, 
constituit fie dintr-un cuplu, legitim sau nu, şi din copiii săi celibatari cu vârsta 
mai mică de 25 de ani, fie dintr-o persoană necăsătorită în prezent şi din copiii săi 
celibatari cu vârsta mai mică de 25 de ani, dar în acest caz prezenţa a cel puţin un 
copil este necesară”13. 

În societatea franceză actuală tendinţa dominantă în ceea ce priveşte evoluţia 
familiei este scăderea numărului de căsătorii şi creşterea numărului de divorţuri. 
În anul 1982, pentru prima dată în demografia franceză, statisticile au arătat că 
numărul divorţurilor şi al persoanelor văduve l-a depăşit pe cel al căsătoriilor. 
Numărul persoanelor de sex masculin şi feminin care se căsătoresc în prezent 
este mult redus, iar momentul căsătoriei este tot mai mult amânat. Refuzul unei 
căsătorii nu trebuie neapărat înlocuit de o coabitare, tot mai multe persoane optând 
să trăiască singure.

Istoricul André Burguière, citat şi de Michel Fize, arăta că, de la sfârşitul Evului 
Mediu, familia restrânsă s-a impus într-o mare parte a Europei, iar în Franţa, în 
special în partea de Nord a Loarei. În Sud, familia lărgită a rămas dominantă, o 
familie în care fiul cel mai mare, după căsătorie, trebuia să locuiască împreună 
cu părinţii săi pentru a prelua administrarea proprietăţilor şi a deveni moştenitor. 

13 Yvonne Castellan, op. cit., p. 33.
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Începând cu secolul al XIX-lea, familia nucleară s-a impus atât în Franţa cât şi 
în Europa. Toate societăţile au recunoscut şi au acceptat instituţia familiei, care 
are aproape aceleaşi funcţii (economice, sociale, educative, sexuale), indiferent 
de stat şi se conduce după aceleaşi legi: existenţa unui cadru matrimonial legal, 
denigrarea incestului, diviziunea sexuală a muncii14. Datele statistice oferite de Fize 
vin să confirme ceea ce susţineam şi în paginile anterioare referitor la încheierea 
căsătoriei. Avem un cuplu din trei în Franţa contemporană, ba chiar unul din două 
la Paris, care nu rezistă toată viaţa. Numărul bărbaţilor care se recăsătoresc este mai 
mare decât cel al femeilor. Se pare că aceştia nu pot locui singuri pentru mult timp. 
Recăsătoriile aproape că s-au dublat din 1970 până azi. Cifrele din tabelul alăturat 
indică scăderea numărului de căsătorii:

Tabel nr. 5 Scăderea numărului de căsătorii în ultimii 30 de ani

Anul Nr. de căsătorii
1970 417 000
1980 334 000
1995 253 000
2000 300 000
2005 283 000

Cu toate că numărul de căsătorii a scăzut, francezii nu îşi petrec viaţa singuri, 
în fiecare an formându-se în Franţa 450000 de cupluri de concubini. În 1999, în 
urma unui studiu realizat, INED a demonstrat că mariajul a încetat să fie actul 
fondator al unui cuplu. Din zece cupluri căsătorite, nouă trăiau împreună dinainte 
de căsătorie. Dacă adăugăm şi faptul că aproape trei femei din zece născute în 1965 
sunt rămase celibatare, tragem concluzia că Franţa face parte din ţările Europei în 
care căsătoria se lasă mult aşteptată, situându-se din acest punct de vedere după 
Finlanda, Norvegia şi Suedia. 

Potrivit cercetătorilor, se pot distinge două tipuri de familie în Franţa contemporană:
– familii numeroase;  
– familii monoparentale. 

În prima categorie intră familiile care au cel puţin trei copii. Familiile foarte 
numeroase (de şase copii şi peste) reprezintă excepţii şi sunt puţin peste 2% din 
numărul total de familii, în majoritatea lor fiind formate din persoane de origine 
străină, şi nu din francezi. 

În ce priveşte a doua categorie, avem familiile formate din femei care fie au 
divorţat, şi au în îngrijire unul sau mai mulţi copii, fie iau în grija lor copiii proveniţi 
dintr-o relaţie nelegalizată. Este vorba, de obicei, despre mame foarte tinere, cu copii 
foarte tineri şi ei. Ca ,,şefi” ai familiilor de acest gen, întâlnim foarte multe femei, 
doar în 14% din cazuri, bărbaţii asumându-şi un asemenea rol. O caracteristică a 
familiei monoparentale franceze este aceea că femeia suportă de cele mai multe ori 

14 M. Fize, op. cit., pp. 19-20.
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toate greutăţile. În concluzie, întâlnim bărbatul ca leader al unei familii complete, 
iar femeia, leader al unei familii monoparentale15. 

5. Proporţia bărbat – femeie după studiile demografice (actuale)

Demografii francezi susţin ideea conform căreia în toate societăţile şi în toate 
timpurile s-au născut mai mulţi băieţi decât fete. O lege fundamentală a demografiei 
spune că ,,proporţia sexelor la naştere este o constantă a speciei umane”16. Indicele 
de masculinitate la naştere este foarte stabil, 105 băieţi pentru 100 de fete. Raportul 
dintre cele două sexe la concepţie nu se cunoaşte încă. Ceea ce susţin cu tărie 
cercetătorii francezi este sensibilitatea crescută a sexului masculin atât în preajma 
naşterii cât şi după aceea pe parcursul întregii vieţi. Deşi mortalitatea infantilă 
a scăzut mult în Franţa, totuşi o frecvenţă mai mare a nou-născuţilor morţi s-a 
observat în rândul băieţilor. Tehnologia avansată permite azi cunoaşterea sexului 
unui embrion la doar şase săptămâni de la concepţie, dar aflarea cauzelor precise 
ale mortalităţii intrauterine nu sunt cunoscute încă. 

Bărbaţii mor mai repede decât femeile şi acest lucru este valabil pentru toate 
grupele de vârstă. Se ajunge ca pe parcursul vieţii, numărul femeilor să fie mai mare 
decât cel al bărbaţilor în majoritatea ţărilor dezvoltate. Raportul de masculinitate 
a avut constant o tendinţă descrescătoare în ultimii 50 de ani (până în anul 2000). 
Concret, în cazul Franţei, la vârsta de 85 de ani se înregistrează aproape două femei 
pentru un bărbat, iar dacă mergem şi mai departe, la vârsta de 95 de ani avem patru 
femei pentru un bărbat.

Mortalitatea mai ridicată a bărbaţilor se datorează mai multor factori17 care se 
întrepătrund, şi anume:

1.  meseriile cu risc ridicat (în construcţii, în transporturi);
2.  promovarea unor comportamente nocive (consumul de alcool, tutun, 

supraalimentaţie cu grăsimi animale, sare, zahăr folosite în mod excesiv);
3.  expunerea la morţi violente (accidente de circulaţie, sinucidere);
4.  imunitate biologică scăzută în procesul de îmbătrânire.

Cât priveşte femeile, au fost identificaţi şi pentru ele mai mulţi factori care au 
dus la ameliorarea calităţii vieţii:

1.  scăderea riscurilor legate de maternitatea repetată;
2.  o mai bună supraveghere medicală pentru femeile însărcinate dar şi pentru 

bolile specifice femeilor;
3.  descoperirea şi răspândirea contracepţiei moderne;
4.  emanciparea femeii şi implicarea sa în munca salarizată în defavoarea exercitării  

exclusive a sarcinilor domestice. 

15 Yvonne Castellan, op. cit., pp. 35-36.

16 Jean-Claude Chesnais, La démographie, Presse Universitaire Française, 5-ème édition, 
Paris, 2002, pp. 37-38. 

17 Ibidem, p. 40.
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Aşadar, dacă la începutul vieţii bărbaţii sunt mai numeroşi, odată cu înaintarea 
în vârstă proporţia se inversează şi femeile ajung să depăşească numărul acestora. 

6. Tipuri de uniuni alternative la familia clasică

Pe lângă familia tradiţională, bazată pe căsătoria legală dintre două persoane, 
există şi alte forme de cuplu întâlnite tot mai frecvent în ultimii ani. O prezentare 
succintă a lor are rolul de a le face cunoscute, fără a avea pretenţia de exhaustivitate. 

Uniunile consensuale
O bună parte a populaţiei franceze nu doreşte astăzi oficializarea relaţiei amoroase 

în faţa autorităţilor civile, şi, opţional, religioase. Ea preferă să trăiască în aşa-numitele 
uniuni libere sau uniuni consensuale. Potrivit Codului Civil avem de-a face cu ,,uniuni 
de fapt, caracterizate printr-o viaţă comună cu un caracter de stabilitate şi de continuitate 
între două persoane care trăiesc în cuplu”18. Aceste tipuri de uniuni nu presupun 
semnarea nici unui contract şi nici obligaţii sau îndatoriri legale pentru părţile implicate. 
După cum afirma şi cercetătoarea Y. Castellan, ,,pour les jeunes comme pour les moins 
jeunes, le couple contemporain est fondé sur la plaisir d’etre ensemble”19 (,,pentru tineri, 
ca şi pentru cei mai puţin tineri, cuplul contemporan este întemeiat pe plăcerea de a fi 
împreună”); semnarea unor hârtii nu împiedică doi oameni să trăiască astăzi împreună!

Observarea şi înregistrarea statistică a uniunilor libere comportă o serie de 
dificultăţi. Dacă înregistrarea căsătoriilor se face fără probleme în ţările Europei 
Occidentale şi Centrale, cu o bună tradiţie statistică, numărul uniunilor consensuale 
nu poate fi cunoscut în totalitate; cert este că ele au înregistrat în ultimii ani, o 
dezvoltare excepţională. Franţa are un număr tot mai mic de căsătorii înregistrate 
anual. Uniunile libere au început să constituie tot mai des subiectul unor anchete 
şi colocvii speciale.

,,Căsătoria de probă”
Pe lângă uniunile consensuale, adesea tinerii preferă să locuiască un an sau doi 

împreună, ca şi cum ar fi căsătoriţi legal, pentru a vedea cum decurge viaţa în doi 
şi abia după această perioadă hotărăsc dacă îşi oficializează sau nu relaţia existentă. 
Această formă de uniune este benefică în viziunea unor cercetători deoarece ajută 
tinerii, mai ales, să se confrunte cu greutățile vieții în doi.

Concubinajul 
Este o altă formă de uniune, întâlnită frecvent, ce presupune adesea, că persoanele 

implicate au fost deja căsătorite. Însă aceasta nu este o regulă. Se poate foarte bine 
ca doar unul dintre parteneri să vină dintr-o căsătorie eşuată, iar celălalt să fie 
tânăr(ă) ce nu a fost căsătorit niciodată. Jean-Claude Bologne defineşte concubinajul 
ca ,,stare de fapt a două persoane ce locuiesc împreună fără a fi căsătorite”20. Irene 

18 Brigitte Hess-Fallon, Anne-Marie Simon, Hélène Hess, Droit de la famille, ediţia a 5-a, 
Ed. Dalloz, Paris, 2005, p. 74. 

19 Yvonne Castellan, op. cit., p. 40.

20 Jean-Claude Bologne, Histoire du marriage en Occident, Ed. Hachette, Paris, 2005, p. 454.



220

Théry îl denumeşte ca fiind un ,,mod de viață comună al unui cuplu necăsătorit21. 
Dragostea şi libertatea sunt cuvintele de ordine ale concubinajului. Este o stare de 
fapt şi nu trebuie privită neapărat ca antecamera căsătoriei; în caz de eşec, relația 
poate fi foarte uşor desfăcută, fără ca partenerii să fie nevoiţi să treacă printr-un 
divorţ lung şi costisitor. Este practicat în special de locuitorii oraşelor cu mai puţine 
prejudecăţi decât oamenii de la sate. Ideea de bază a persoanelor care acceptă un 
concubinaj este aceea că ,,nu te (mai) angajezi pentru toată viaţa într-o relaţie până 
când nu eşti sigur că poţi să-ţi asumi toate responsabilităţile”22, adică tot ceea ce 
presupune o căsătorie. 

Ca şi celelalte tipuri de uniuni libere considerate de către specialiştii în istoria 
familiei alternative la familia tradiţională, concubinajul este acceptat de către 
contemporani, iar pentru ,,a putea spera ca un cuplu să joace un rol în societate”, 
căsătoria nu mai este obligatorie23, ajunge să existe acea comunitate a vieții24 în 
cadrul cuplului sau acea legătură particulară între două persoane care se atrag 
reciproc. 

PACS-ul
Un alt tip de uniune care începe să fie tot mai mult cunoscut în Franţa, este 

aşa-numitul PACS – Pactul Civil de Solidaritate. Această nouă formă de coabitare 
a fost adoptată, prin lege, de parlamentul francez (15 noiembrie 1999). Pacs-ul este 
definit ca ,,un contract încheiat între două persoane fizice majore de sex diferit sau 
de acelaşi sex pentru a-şi organiza viaţa lor comună”25. Diferă faţă de concubinaj, 
deoarece pentru a fi valid, el trebuie înregistrat şi recunoscut de către tribunal. 
Ceea ce aduce nou în rândul formelor alternative de uniune, este posibilitatea ca 
persoanele implicate să fie de acelaşi sex; prin recunoaşterea oficială a pactului, 
societatea franceză şi-a dat acordul pentru recunoaşterea sexualităţii cuplurilor gay 
şi lesbiene. Franţa nu a fost prima ţară care a recunoscut legal uniunile homosexuale. 
Danemarca a fost prima ţară europeană ce a legalizat uniunile civile homosexuale 
începând cu anul 1989, urmată de Norvegia (1993), Suedia (1994), Ungaria (1995), 
Belgia (1998), Germania (1999). Pacs-ul se poate încheia între două persoane fizice, 
majore, pentru ,,a-şi acorda un ajutor mutual şi material”26 (conform Codului Civil, 
art. 515-1); se poate spune, deci, că acest tip de uniune preia partea contractuală 
a căsătoriei, însă nu şi partea instituţională; el nu se confundă nici cu ceea ce 
este concubinajul, cele două situaţii existând independent. Avantajul esenţial al 

21 Irene Théry, Couple, filiation et parenté aujourd’hui, Ed. Odile Jacob, Paris, 1998, p. 140. 

22 Jean-Claude Bologne, op. cit., p. 373.

23 Michel Vernus, Mariages et noces d’autrefois. Rites et traditions, Ed. Cabédita, 2002, p. 139.

24 Irene Théry, op. cit., p. 142.

25 Brigitte Hess-Fallon, Anne-Marie Simon, Hélène Hess, op. cit., p. 67. 

26  Ionela Băluţă, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu (coord.), Bonnes et mauvaises mœurs dans 
la société roumaine d’hier et d’aujourd’hui (vezi întreg articolul ,,În loc de concluzii”, 
semnat J. Goy), Ed. Universul, Bucureşti, 2005, pp. 321-322.
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Pacs-ului este reglementarea proprietății asupra bunurilor achiziţionate27 (în cazul 
disoluţiei, fiecare îşi va recupera bunurile proprii, iar cele comune vor fi supuse 
dreptului de indiviziune). 

De la adoptare şi până la sfârşitul anului 2005, Pacs-ul s-a bucurat de succes 
în rândul francezilor, ei arătându-se interesaţi de noua formă de uniune. Datele 
statistice28 confirmă cele afirmate : între 1999 şi 2005 tribunalele au înregistrat 
204055 cazuri. 

Tabel nr. 6 Activitatea tribunalelor de instanţă în ce priveşte PACS-urile

Total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nr. PACS-uri 204 055 6 140 22 136 19 302 25 056 31 334 39 864 60 223
Evoluţia în % - -12,8 29,8 25,1 27,2 51,1
Disoluţia 
PACS-urilor

26 713 7 624 1 872 3 185 5 292 7 043 8 690

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, începând cu anul 2002, 
numărul de Pacs-uri înregistrate în fiecare an a fost într-o continuă creştere, 
ajungându-se ca în 2005 numărul lor să fie aproape dublu faţă de 2004. Specialiştii 
francezi dau ca posibilă explicaţie modificările introduse în legea fiscală. Potrivit 
acestei legi, impozitarea comună a două persoane aflate în Pacs este posibilă imediat 
după înregistrarea lui la tribunal, şi nu cum prevedea vechea lege, ca impozitarea 
comună să se facă doar începând din al treilea an de Pacs. Şi cum aceasta nu este 
puţin lucru, deoarece se cunoaşte faptul că Franţa este una dintre ţările în care se 
percep impozite foarte mari, este fezabil faptul ca tot mai multe persoane să fie 
interesate de acest nou tip de coabitare, care le permite să plătească impozite mai 
mici statului. 

Din numărul total de Pacs-uri înregistrate, 13,1%, adică 26713 s-au destrămat 
până la sfârşitul anului 2005; numărul poate fi mai mare, dacă adăugăm şi faptul 
că nu există obligativitatea de a anunţa disoluţia unei asemenea uniuni în caz 
de căsătorie sau deces a unei persoane pacs-ate. În 80% din cazuri, Pacs-urile se 
destramă prin acordul comun al partenerilor şi doar în 5% din cazuri la cererea 
uneia dintre persoane. În funcţie de frecvenţa cauzelor care duc la destrămarea 
Pacs-urilor29, se poate face următoarea clasificare: 

– de comun acord 82,6%
– cerere unilaterală  4,7%
– căsătorie 10,2%
– deces   1,5%
– altele  1,0%

27 Brigitte Hess-Fallon, Anne-Marie Simon, Hélène Hess, op. cit., pp. 69-70.

28 Nadine Ruelland, ,,Le pacte civil de solidarité: importante progression en 2005”, în Infostat 
justice, no. 89, juin 2006, pp. 5-6.

29 Ibidem
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În Sudul şi Estul Franţei precum şi în zona Parisului, PACS-ul are cei mai mulţi 
adepţi. Capitala Franţei atinge chiar un record de persoane pacs-ate, datele statistice 
ajungând la 133 persoane pacs-ate pentru 10000 de locuitori. De obicei mediul 
urban, mult mai deschis spre tot ce este nou, înregistrează mai multe cazuri decât 
mediul rural, mai tradițional. În concluzie putem spune că legea prin care a fost 
aprobat Pacs-ul a introdus în Codul civil ,,o nouă definiţie a cuplului” văzut ca ,,o 
uniune de fapt între două persoane ce locuiesc împreună în manieră stabilă, de sexe 
diferite sau de acelaşi sex”30. 

Controverse, discuţii şi dezbateri vor apărea cu siguranţă şi în viitor pe marginea 
noilor variante ale familiei, noi nu putem decât să le semnalăm şi să le analizăm 
încercând să fim cât mai imparţiali. 

7. Politica familială a Franţei

Prin politici de populaţie se înţeleg ,,toate acţiunile unei puteri publice cu scopul 
de a focaliza comportamentele locuitorilor în direcţia dorită din punctul de vedere 
al interesului general”31. Politica referitoare la familie are ca principală preocupare 
corectarea inegalităţilor sociale dintre indivizi32. Nu înseamnă că se urmăreşte o 
egalizare socială a tuturor indivizilor pentru că acest lucru nu este posibil. Dar un 
lucru demn de admirat, şi bun de luat ca exemplu, este acela că politica familială 
franceză priveşte toate familiile, indiferent de nivelul lor social, şi acest lucru o 
distinge de politicile sociale în favoarea familiilor aflate în dificultate. 

Politica familială dusă de statul francez este cea clasică, adică o politică de 
promovare şi de protecţie a structurii familiale ,,universale”, dacă putem spune 
aşa. Multe din ţările europene nu au politici familiale explicite, ci politici sociale 
cu efecte directe sau indirecte asupra familiei. Statul francez încurajează familiile 
să aibă cât mai mulţi copii. Pentru aceasta, statul recunoaşte egalitatea în drepturi 
atât a copiilor proveniţi dintr-o căsătorie, cât şi a celor născuţi în afara căsătoriei; 
de asemenea statul acordă ajutoare financiare familiilor şi încearcă să uşureze viaţa 
părinţilor care sunt salariaţi33. Ajutoarele financiare se acordă tuturor familiilor 
care au cel puţin doi copii şi sunt sub forma alocaţiilor familiale: 110 euro pe lună 
pentru doi copii, 250 euro pe lună pentru trei copii până la vârsta de 20 de ani; 
la acestea se mai adaugă şi reducerea impozitului pe venit, apoi alocaţia pentru 
chirie, o altă alocaţie pentru intrarea la şcoală a fiecărui copil; dacă unul dintre 
părinţi încetează să mai lucreze pentru a-şi creşte copilul, primeşte pentru trei ani 
o alocaţie parentală de educaţie (aproximativ 500 euro)34. 

30 Geneviève Delaisi de Parseval, Le sexuel et le parental, Ed. Erès, Ramonville Saint-Agne, 
2006, p. 110.

31 Jean-Claude Chesnais, op. cit., p. 108.

32 M. Fize, op. cit., p. 44.

33 Lidia Cotea, Ileana Busuioc, Ghid de conversaţie şi civilizaţie, Ed. Aramis, Bucureşti, 2005, p. 49.

34 Catherine Carlo, Mariella Causo, Civilisation progressive du français, Ed. CLE International, 
Paris, 2003, pp. 106-111. 
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Naşterea politicii familiale în Franţa are la bază ,,revalorizarea imaginii şi a 
rolului social al familiei” în condiţiile în care alternativele la familia tradiţională 
sunt tot mai pregnante. Promotorii acestor politici doresc să crească popularitatea 
familiei şi să conştientizeze populaţia asupra importanţei pe care familia o are 
într-o societate democratică. Politica familială este dusă atât pe terenul moralei 
cât şi al acţiunii politice. Ţelul său este acela de a ,,reforma moravurile” şi de a 
,,renova conştiinţa fiecăruia’’35. Franţa se situează între ţările europene, imediat 
după Irlanda, ca având una dintre cele mai bune rate de fecunditate/femeie. Potrivit 
,,Documentaţiei franceze”36, indicele de fecunditate a ajuns la 1,92 copii/ femeie 
în 2005 şi la 2,0 în 2006 faţă de 1,71 în anul 1995. Aceasta în condiţiile în care în 
Germania, de exemplu, indicele este de numai 1,3. Prin politica familială actuală, 
statul francez însoţeşte evoluţiile instituţiei familiale şi este deschis chiar spre a 
accepta noile forme ale familiei contemporane. 

8. Organisme şi instituţii care protejează familia

Principalul organism de ajutorare al familiilor cu venituri mici este, la ora actuală, 
CNAF – Casa Naţională de Alocaţii Familiale. În anul 2005 totalul sumelor acordate 
prin sistemul de alocaţii familiale sau vărsate în contul statului francez sau al 
Consiliilor generale s-a ridicat la 62 miliarde euro37. Aceste sume au avut rolul de 
a ajuta familiile cu resurse mici, au asigurat găzduirea copiilor în diferite locaţii, 
au facilitat plata unor chirii, au contribuit la lupta împotriva handicapurilor sau a 
maladiilor grave. 

CNAF are răspândite pe teritoriul Franței, ca organisme regionale, CAF-urile 
(Casele de Alocaţii Familiale). Acestea administrează banii şi îi distribuie familiilor 
în funcţie de veniturile lor. Statul este cel care le-a însărcinat cu această misiune; 
prin alocarea acestor ajutoare pentru familii, statul asigură un minim de resurse 
în anumite situaţii de mare dificultate, asumându-şi astfel grija față de cetăţenii 
francezi. Instituţia a evoluat şi s-a modernizat o dată cu societatea. Ea participă activ 
la conceperea şi la punerea în practică a politicilor familiale şi sociale. 

Institutul Copilului şi al Familiei (IDEF) are ca principal obiect de studiu familia 
şi copiii, aşa după cum îi spune numele. Cu ocazia Anului Internaţional al Familiei, 
IDEF a organizat un colocviu pe tema ,,Familii şi cercetări: apropieri noi, aprecieri 
noi” (1994). Obiectivul principal a fost acela de a încerca să identifice din interiorul 
familiilor şi plecând de la modul lor de viaţă, sau de la propriile strategii familiale, 
marile tendinţe care se regăsesc în transformările sferei familiale. Problema se 

35 Revue française des affaires sociales, no. special, nov., 1983, p. 150.

36 http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/famille/index/, La Documentation Française, 
,,La politique de la famille (1990-2007) – Des nouvelles priorités pour un Etat arbitre ?”, 
site vizitat la data de 10.10.2007.

37 http://www.cnaf.fr/gestionhome/servlet/ServletDisplayFrameSet?codeOrga=001&URL=%
2Fweb%2FWebCnaf.nsf%2FVueLien%2FACTIVITE%3Fopendocument, ,,Les principales 
dépenses de la branche Famille”, p. 7, site vizitat la data de 20.09.2007.
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pune nu neapărat asupra importanţei pe care societatea o acordă familiei, ci asupra 
locului real pe care familia îl ocupă în societatea contemporană38. Acest institut 
este indispensabil pentru politica familială. Misiunea sa este dublă: în primul 
rând asigurarea unei colaborări eficiente între cercetători şi alte organisme care 
protejează copiii şi instituţia familiei, iar în al doilea rând sporirea interesului pentru 
studii dedicate familiei şi copiilor. Activitatea sa este aceea de a susţine cercetarea 
prin colaborarea cu organismele existente sau de a face cercetări pe anumite teme 
prioritare cu echipe proprii de cercetători. 

Consiliul Superior de Informare Sexuală, de Educaţie Familială şi de Regularizare 
a Naşterilor este un organism de dezbateri şi de propuneri; este reprezentantul 
asociaţiilor familiale şi a fost creat în anul 1973. Prin acest consiliu pot fi cunoscute 
,,informaţiile vieţii cotidiene”; el este furnizorul unor ,,informaţii de mare calitate 
tehnică şi umană”39 în privinţa sexualităţii, a naşterilor, a planificării familiale 
şi a educaţiei din sânul familiei. Rolul său este important deoarece obiectul său 
de studiu este viaţa cotidiană ce trece printr-o perioadă de acută incertitudine. 
Se distinge tocmai prin aceea că este un organism public care încearcă să intre 
în sfera privată !

Începând cu anul 1996 se organizează anual în Franţa o Conferinţă despre 
Familie. Crearea acestei conferinţe a fost reglementată prin Legea cu privire la familie 
din 25 iulie 1994. Conferința reuneşte, în fiecare an, în jurul unei tematici dinainte 
anunţate şi sub preşedinţia Primului ministru, asociaţiile familiale, partenerii 
sociali, instituţiile de protecţie socială, aleşi locali, miniştri. Rolul său este de a 
decide măsuri de ajutorare a familiilor ca şi asigurarea bunei lor dezvoltări. Familia 
rămâne pentru cele mai multe civilizaţii ,,celula de bază”, piesa fundamentală a 
organizării sociale; ea este atât ,,un refugiu” cât şi ,,un loc privilegiat al dragostei şi 
afecţiunii”40. Conferinţa este organizată de către Uniunea Naţională a Asociaţiilor 
Familiale (UNAF). Ultima conferinţă s-a desfăşurat pe data de 26 februarie 2007 şi a 
avut ca temă principală politica publică de educaţie şi de petrecere a timpului liber 
care trebuie să fie o preocupare globală41 şi să se refere la modul în care familia şi 
copiii săi pot petrece cât mai mult timp împreună în condiţiile în care ambii părinţi 
au programe de muncă foarte încărcate, iar copiii sunt nevoiţi să stea la şcoală până 
la orele 18. Ideea fundamentală a fost aceea ca familia să însoţească pe cât posibil 
copilul în timpul liber, adică înainte şi după programul de şcoală, miercurea, când 

38 François de Singly (coord.), La famille en question. Etat de la recherche, Ed. Syros, Paris, 
1996, p. 10.

39 Marielle Boutonnat, ,,Le Conseil Supérieur d’Information Sexuelle, d’Education Familiale 
et de Regularisation des Naissances”, în Revue française des affaires sociales, no. special, 
nov. 1983, p. 218.

40 M. Fize, op. cit., pp. 20-21.

41 http://www.unaf.fr/article.php3?id_article=4861, ,,Conférence de la famille 2007: les 
propositions de l”UNAF”, site vizitat la data de 23.09.2007.
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copiii nu sunt la şcoală, în wekend-uri şi în vacanţe pentru că doar în acest mod se 
poate crea o coeziune puternică între membrii familiei42. 

9. Familia şi viaţa profesională

Dacă, de multe ori familiile au probleme în relațiile intime de familie, aceasta se 
întâmplă din cauza implicării ambilor părinţi în viaţa activă, înţelegând prin aceasta 
munca salariată, cariera, viaţa profesională. Există două categorii de persoane: 
profesioniştii şi benevolii43. Familiile sunt purtătoarele unui ideal profesional, iar 
profesioniştii sunt purtătorii unui ideal familial; este o idealizare reciprocă. Trebuie 
găsită calea prin care dezvoltarea profesională şi cariera să nu se facă în detrimentul 
familiei. Timpurile în care se stipula că ,,îngrijirea copiilor şi administrarea 
gospodăriei” erau cele mai ,,înălţătoare şi mai meritorii misiuni ale unei soţii”44 au 
trecut, tendinţa actuală fiind cea de împărţire în mod egal a sarcinilor domestice. 
Această tendință este total opusă secolelor anterioare când femeile erau cele care 
aveau grijă de familie şi îndeplineau aproape exclusiv sarcinile menajere. Încă din 
anul 1960 femeile franceze s-au implicat activ în munca salariată din sectorul public, 
numărul lor crescând în fiecare an. Astăzi multe femei îşi programează perioada 
de sarcină doar după ce au un loc de muncă stabil. Ele sunt tot mai independente 
din punct de vedere financiar şi nu mai sunt obligate să se complacă într-o relaţie 
care nu le convine45. De aceea un număr mare de divorţuri este astăzi intentat de 
femei. Posibilitatea de a avea un venit separat a promovat independenţa femeii atât 
în familia ei conjugală cât şi în familia de origine.

Ideea egalităţii între bărbat şi femeie a schimbat mult concepţiile tradiționale46. 
Tinerii care intră azi în cuplu nu au o idee foarte precisă de conduita pe care trebuie 
să o aibă în privinţa ducerii la îndeplinire a obligațiilor de cuplu. Ideea este ca 
îndatoririle unuia să nu depăşească pe cât posibil îndatoririle celuilalt. Această 
diviziune a îndeplinirii obligaţiilor familiale este nouă şi s-a dezvoltat în special 
după anii 1965-1970 când s-a produs emanciparea femeii, ea fiind acceptată astăzi 
în toate sectoarele vieţii publice. 

Frontiera între muncă şi timp liber trebuie să se estompeze pentru ca partenerii să 
poată petrece mai mult timp împreună, să se ocupe mai mult de copii etc. O soluţie pe 
care statul francez încearcă să o pună tot mai mult în practică este posibilitatea oferită 

42 www.vie-publique.fr/actualité/alaune/famille-accompagner-temps-libres-enfant.html, 
,,Documentation Française: accompagner les temps libres de l’enfant”, site vizitat la data 
de 31.10.2007.

43 Daniel Coum (coord.), La famille change-t-elle?, Ed. Erès, Ramonville Saint-Agne, 2006, 
p. 35.

44 Jack Goody, Familia europeană, Ed. Polirom, Iaşi, 2003, p. 187. 

45 Ibidem, p. 189.

46 Jean-Claude Kaufmann, La sociologie du couple, Ed. Presse Universitaire Française, Paris, 
2003, p. 90.
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indivizilor de a munci la domiciliu (cel puţin o parte a timpului). Începând cu anul 
1997 s-a pus în practică un program prin care anumite munci se pot efectua acasă. 
Aproximativ 30000 de salariaţi angajaţi în diferite sectoare (informatică, asigurări, 
gestiune, traduceri, dactilografie) au practicat acest gen de muncă, iar numărul lor 
a ajuns în anul 2005 la 500000 de persoane, în special liber-profesionişti. Este o 
metodă prin care membrii familiei pot petrece mai mult timp acasă şi pot asigura prin 
aceasta o mai bună unitate a familiei şi o mai bună comunicare între membrii săi. 

Petrecerea timpului liber

Este binecunoscut faptul că francezii acordă o importanţă deosebită petrecerii 
timpului liber, relaxării alături de familie sau de prieteni. Preocuparea pentru 
petrecerea timpului liber creşte fără încetare de la an la an. Expansiunea fenomenului 
a avut loc spre mijlocul secolului XX, dar adevărata ascensiune s-a înregistrat între 
anii 1960-197047. 

Comportamentul francezilor în materie de loisir s-a schimbat în maniera în 
care astăzi ei consideră practicarea unei activităţi recreative ca ,,timp de realizare 
personală de sine”. Fiecare individ are o anumită vocaţie şi ea se poate dezvolta 
prin practicarea unui hobby; pentru destindere, francezii desfăşoară diferite tipuri 
de activităţi: bricolaj, practicarea grădinăritului, îngrijirea animalelor de companie, 
acţiuni ecologice etc.

Pe ansamblul populaţiei de 15 ani şi peste, lista activităţilor preferate de francezi 
este redată în tabelul48 de mai jos:

Tabel nr. 7 Tipuri de activităţi (1)

Tipuri de activităţi %
Plimbări în spaţii verzi 70
Jocuri de cărţi sau jocuri de societate 53
Pregătirea mâncării, încercarea reţetelor noi 50
Activităţi de bricolaj 50
Practicarea grădinăritului 40
Repararea propriei maşini sau motociclete 39
Plimbări colective pe jos sau cu bicicleta 34
Cuvinte încrucişate 32
Practicarea unei activităţi fizice sau sportive 23
Jocuri cu bile 20

Sursa: Ministerul Culturii şi al Comunicării

După cum reiese din tabelul nr. 7, o atenţie sporită este acordată plimbărilor 
în natură, aceasta fiind activitatea preferată în weekend indiferent de condițiile 

47 ,,Loisirs des Français”, interviu cu Christian Bromberger, publicat în Dynamique 
Commerciale, no. 65, juillet-aout 1999, pp. 23-25. 

48 Guy Mermet, Francoscopie, Ed. Larousse, 2001, p. 162. 



227

meteorologice. De menţionat faptul că la aceste plimbări participă toată familia sau 
grupul de prieteni.

Din punctul de vedere al timpului dedicat activităţilor de recreere49, situaţia 
arată conform tabelului alăturat:

Tabel nr.8 Tipuri de activităţi (2)

Activitate Nr. minute alocat pe zi
Urmărirea unor emisiuni la televizor 127
Lectură 25
Plimbări şi turism 20
Conversaţii, telefon, corespondenţă 17
Vizite la părinţi şi prieteni 16
Jocuri 16
Practici sportive 9
Alte tipuri de ieşiri 7
Reflectare 7
Viaţă asociativă şi activităţi civice 6
Spectacole 5
Radiouri, CD-uri, casete 4
Participarea la slujbe religioase 2
Pescuit şi vânătoare 2

Sursa: INSEE – Institutul naţional de statistică şi de studii economice

Se poate observa cu uşurinţă faptul că televizorul nu monopolizează timpul 
liber, aşa cum se întâmplă, de exemplu, în multe familii de români. Cele mai 
urmărite emisiuni sunt cele informative, iar pentru cei mici, îndrăgitele desene 
animate.Totuşi, familiile au această grijă de a nu petrece mai mult de 2 ore/zi în faţa 
televizorului. Credem noi că este un exemplu bun, ce ar trebui urmat. 

Practicarea sportului, ca metodă de destindere după o zi de muncă, a cunoscut 
şi cunoaşte la momentul actual un mare succes în rândul francezilor, una din trei 
persoane practicând un sport individual.

Vacanţele sunt şi ele foarte importante. Numărul zilelor de vacanţă petrecute 
departe de casă este de 30 pe an. Sejururile cele mai frecvente sunt cele la părinţi sau 
la prieteni şi se preferă, în general, malul mării. Este în continuă creştere numărul 
celor care preferă şi care îşi permit vacanțe în străinătate. Principalele tipuri de 
locuire alese pe perioada sejurului sunt locuinţele părinţilor sau ale prietenilor. Din 
tabelul nr. 9 se pot observa toate tipurile de locuire alese de francezi50 în funcţie 
de frecvenţa folosirii lor. 

49 Ibidem 

50 N. Mauchamp, La France d’aujourd’hui, Ed. Hachette, Paris, 1991, p. 164.
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Tabel nr. 9 Tipuri de locuire pe perioada vacanţelor

Locuinte de vacanţe %
Locuinţe principale ale părinţilor, prietenilor 26,2
Caravane 19,5
Locuinţe închiriate 16,2
Reşedinţe secundare 14,8
Reşedinţe secundare închiriate 9,7
Hoteluri 5,5
Altele 4,2
Sate de vacanţă 3,9

Sursa: INSEE – Institutul naţional de statistică şi de studii economice

Francezii rămân populaţia Europei care acordă cea mai mare importanţă timpului 
liber, un francez activ având 39 de zile de concediu pe an, urmând apoi germanii 
cu 27 zile de concediu pe an.

11. Concluzii

 Pentru francezi, studiul familiei a devenit o preocupare constantă, iar rezultatele 
cercetărilor au putut fi observate prin numărul mare de lucrări ştiinţifice sau studii 
de specialitate publicate pe tot parcursul secolului XX. Mai recent, secolul XXI a 
adus cu sine abordări interdisciplinare, referitoare la familie, care este privită şi 
analizată în relaţiile ei cele mai intime. 

În pofida apariţiei unor noi tipuri de alianțe şi parteneriate, alternative la familia 
tradiţională, cum ar fi uniunile consensuale, concubinajele, Pacs-urile, care sunt 
tot mai mult mediatizate în ţările Europei Occidentale, familia clasică, bazată pe 
uniunea legală (căsătoria) dintre un bărbat şi o femeie se menţine încă, în cea mai 
mare parte a ţărilor europene, iar studiul legităţilor sale interne, al trăirilor celor 
mai profunde ale membrilor săi ia tot mai mult amploare. 

Familia continuă să fie un obiect de studiu foarte interesant pentru cercetătorii 
din diferite domeniiale cunoaşterii. Noile dimensiuni pe care aceasta tinde să le 
aibă atât în Franţa contemporană cât şi în alte state europene, ne îndeamnă la 
continuarea şi aprofundarea cercetărilor unei realităţi atât de complexe, cum este 
cea a universului familial. 


