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Cine este Centrul FILIA
Înfiinţat în aprilie 2000, sub denumirea de “Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de
Gen: FILIA”, Asociaţia are ca obiectiv principal promovarea Studiilor de gen printr-o abordare
integrată, multi- şi interdisciplinară a genului în cercetarea academică, dar şi în analiza altor
aspecte ale culturii şi societăţii româneşti. Fondat iniţial ca un centru de documentare multimedia
pentru cadrele didactice şi studenţii Masteratului de Gen şi Politici Publice de la Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, Centrul FILIA se dezvoltă în
momentul de faţă ca un nucleu de cercetare academică, cu proiecte de cercetare si publicaţii
proprii, dar şi ca un centru de analiză a politicilor sociale.
Obiectivul de fond reprezintă sprijinirea dezvoltării de Studii de Gen, astfel încât acesta
să contribuie prin expertiză şi autoritate epistemică la strategiile de emancipare în societatea
românescă.

Centrul Filia susţine:
Introducerea analizei de gen în studiul societăţii şi culturii româneşti.
Introducerea dimensiunii de gen în politicile publice.
Egalitatea de şanse si de tratament între femei şi bărbaţi.
Respectarea drepturilor şi demnităţii femeilor.
Creşterea participării femeilor la viaţa publică.
Combaterea discriminării femeilor în familie, în comunitate sau la locul de muncă.
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Proiecte derulate
MINERVA-EENOVATE
E-learning – A new agenda for universities from Candidate Countries
Proiectul a analizat situaţia curentă şi nevoile specifice ale programelor universitare de e-learning
din România şi Bulgaria, identificând în acelasi timp modelele europene de ‘bune practici’ din
domeniu. Consorţiul internaţional al proiectului, coordonat de SNSPA include instituţii publice
şi private din România, Bulgaria, Spania, Marea Britanie şi Italia. Rezultatele proiectului au vizat
elaborarea unor propuneri de transferuri de politici publice, bazate pe modelele de buna practica
deja existente şi implementarea acestora în România si Bulgaria.
Rezultatele proiectului
- studiu comparativ privind situaţia programelor universitare de e-learning în România şi
Bulgaria,
- studiu de identificare a bunelor practici în programele de e-learning din UK şi Spania,
- document de recomandări pentru factorii de decizie şi alţi actori implicaţi în politicile
educaţionale din domeniul e-learningului,
- conferinţă internaţională.
Centrul FILIA a fost subcontractor, pentru:
-

organizarea a două sesiuni de discuţii tip focus grup cu studenţi participanţi în programe de
e-learning, analiza datelor obţinute şi redactarea raportului de cercetare (2005);

-

organizarea conferinţei internaţionale de prezentare a rezultatelor proiectului (2007).

Costul total proiectului MINERVA-EENOVATE 312.597 EUR
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Proiecte depuse spre finanţare în cursul anului 2006
1. Uşi deschise pentru femei în politica românească
Proiectul a fost depus spre finanţare la Ambasada Ţărilor de Jos prin programul MATRA KAP.
Până la data elaborării Raportului de activitate aferent anului 2006 nu a fost primit un răspuns.
Scopul proiectului constă în furnizarea unui set diferit de valori în legătură cu distribuirea
rolurilor de gen în viaţa socială şi în cea politică în vederea sensibilizării elevilor pentru o viaţa
partenerială întemeiată pe valori democratice.
Parteneri: Fundaţia Ithaka, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi - Camera
Deputaţilor
2. Parteneri egali. Competitori egali
Proiectul a fost depus spre finanţare la Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare.
Până la data elaborării Raportului de activitate aferent anului 2006 nu a fost primit un răspuns.
Scopul proiectului constată în creşterea gradului de conştientizare a celor care elaborează politici
publice şi furnizarea know-how-ului necesar în vederea introducerii dimensiunii de gen şi a
echităţii de gen în procesul de elaborare a polticilor publice
Parteneri: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Comisia pentru
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi - Camera Deputaţilor, Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării
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Acţiuni civice
1. „Bile negre pentru egalitatea de şanse în România”, împreună cu Societatea de Analize
Feministe AnA, Civic Education Project.
Asociaţia Centrul FILIA a fost iniţiatoare alături de Societatea de Analize Feministe AnA şi
Civic Education Project a Scrisorii deschise adresate Primului Ministru, dl Călin Popescu
Tăriceanu, prin intermediul căreia peste 20 de organizaţii neguvernamentale din România au
dorit să atragă atenţia asupra unei situaţii îngrijorătoare, legate de slăbiciunea cadrului
instituţional menit să susţină şi să promoveze egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în
România. Organizaţiile au atras atenţia că:
-

“Agenţia (ANES) nu are buget propriu, alocat pentru implementarea strategiei şi
activităţilor sale;

-

Strategia ANES ignoră diversitatea femeilor şi a formelor de discriminare din România
(neabordând de exemplu problemele specifice femeilor rome sau a celor în vârstă);

-

Strategia ANES nu conţine un plan de colaborare cu societatea civilă şi nu prevede
modalităţi deschise şi transparente de concepere a agendei şi politicilor de gen, ignorând
încă o dată activitatea şi problemele ridicate de organizaţiile neguvernamentale din
domeniu;

-

Strategia Agenţiei nu este de fapt o strategie: nu este ancorată în problemele reale legate
de discriminarea de gen din România, nu identifică termeni şi responsabilităţi specifice şi
nu indică mijloacele financiare pentru atingerea acelor obiective (este adevărat că nici nu
ar avea cum să facă acest din urmă lucru neavând un buget propriu);

Plasarea în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cantonează implicit
activităţile Agenţiei în domeniul muncii şi protecţiei sociale cu toate că domeniul discriminărilor
de gen este mult mai larg”. Organizaţiile au susţinut că: “Agenţia Naţională pentru Şanse Egale
între Femei şi Bărbaţi trebuie să fie o instituţie autonomă, subordonată direct primului ministru.
Ea ar trebui să fie condusă de o persoană cu rang înalt guvernamental (ministru sau cel puţin
secretar de stat) şi să beneficieze de un buget de minim 2 milioane euro pe an pentru început.
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Considerăm de asemenea că este crucial ca persoana selectată pentru această poziţie să fie
recunoscută de către societatea civilă ca fiind o persoană cu competenţă şi experienţă în
domeniu”.
2. Scrisoarea deschisă adresată Preşedintelui Senatului, dl. Nicolae Văcăroiu şi preşedintelui
Camerei deputaţilor, dl. Bogdan Olteanu prin intermediul căreia organizaţii neguvernamentale
care sprijină egalitatea de şanse în România „şi-au manifestat consternarea şi îngrijorarea în
legătură cu modul, nedemocratic şi superficial în care a fost primit amendamentul formulat de
doamna deputată Minodora Cliveti şi de domnul deputat Dumitru Bentu cu privire la Hotărârea
privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea
propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a preşedintelui
României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale şi finanţarea campaniilor
electorale la sedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor din 5 aprilie 2006.”
Organizaţiile au susţinut că “prezenţa câte unui reprezentant al Comisiilor pentru egalitatea de
şanse pentru femei şi bărbaţi din Senat şi Camera Deputaţilor este atât necesară, cât şi politic
obligatorie”. Sprijinim pe deplin demersul celor doi deputaţi ţinînd cont că modificările care pot
fi aduse Codului electoral sunt de importanţă fundamentală pentru asigurarea respectării
egalităţii de şanse în domeniul participării la decizie, în concordanţă cu Legea 202/ 2002 privind
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, art. 2. Scrisoarea a fost semnată de 6 organizaţii
neguvernamentale (Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Societatea de Analize Feministe AnA,
Fundaţia Proiectul pentru Educaţie Civică şi Dezvoltare Academică, Solidaritatea pentru
Libertatea de Conştiinţă, ACCEPT)1 În urma demersului Centrului FILIA, din Comisie au făcut
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Alături de organizaţiile de mai sus, au mai semnat: Mihaela Miroiu- Prof. univ. dr. SNSPA, Lazăr Vlăsceanu,
Director adjunct UNESCO-CEPES, Adriana Baban, Profesor univ. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Maria Bucur, Ph.D. Associate Professor John V. Hill Chair in East European
History, Indiana University, Department of History, Daniela Rovenţa Frumuşani, Prof.univ.dr., Universitatea din
Bucureşti , Brinduşa Armanca, Jurnalistă, profesor universitar, Gabriel Gherasim, Consilier parlamentar, Camera
Deputaţilor, Iordan Bărbulescu, Conf. univ. dr., SNSPA etc.
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parte şi un reprezentant al Comisiilor pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Senat
şi Camera Deputaţilor.

3. Scrisoare deschisă adresată liderilor de grup parlamentar din Senatul României şi din Camera
deputaţilor prin intermediul căreia Centrul FILIA sprijină amendamentul la Proiectul de lege
pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European, depus de doamna deputat
Minodora Cliveti, Preşedinta Comisiei pentru Egalitatea de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi din
Camera Deputaţilor, la Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea
propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a preşedintelui
României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi
alegerea europarlamnetarilor. În amendament se solicită ca „listele de candidaţi pentru alegerea
reprezentanţilor României în Parlamentul European” să fie „întocmite astfel încât să asigure
reprezentarea echilibrată a ambelor sexe, prin alternarea candidaturilor feminine şi masculine”.
Centrul FILIA a aconsiderat că sunt necesare măsuri specifice care să sprijine creşterea
reprezentării femeilor în atât Parlamentul European, cât şi în cel naţional deoarece :
- Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată,
modificată şi completată prin Legea nr.340/2006 stipulează obligaţia partidelor politice de a
asigura reprezentarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în propunerea candidaţilor la alegerile
locale, generale şi pentru Parlamentul European.
-

Egalitatea între femei şi bărbaţi constituie unul dintre obiectivele principale ale Uniunii
Europene, prevăzut şi în Tratatul conctituţional, iar state europene precum Italia, Belgia
şi Franţa au introdus în legislaţia naţională prevederi cu privire la reprezentarea
echilibrată/ paritară a femeilor şi bărbaţilor.

-

România se confruntă cu o subparticipare şi subreprezentare politică a femeilor şi a
intereselor lor, începând cu Parlamentul României, ajungând până la Consiliile locale.

-

Femeile şi bărbaţii nu beneficiază de şanse egale în privinţa accesului la deciziile politice,
existând o serie de obstacole suplimentare pe care le întâmpină femeile pe de o parte în a
participa la viaţa politică, pe de altă parte în a intra în structuri de decizie.
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4. Centrul FILIA a iniţiat Coaliţia pentru echitate de gen în reprezentarea politică. Motivele care
au stat la baza demersului Centrului FILIA sunt:
- constituituirea “Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea
propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a preşedintelui
României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi
alegerea europarlamentarilor” în condiţiile în care modificările aduse Codului electoral sunt de
importanţă fundamentală pentru asigurarea respectării egalităţii de şanse în domeniul participării
la decizie, în concordanţă cu Legea 202/ 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi,
art. 2.
- subparticiparea şi subreprezentarea politică a femeilor şi a intereselor lor, începând cu
Parlamentul României, ajungând până la Consiliile locale.
- Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei prin Recomandarea 1413/ 1999 solicită
parlamentelor naţionale să introducă măsuri specifice pentru a corecta subreprezentarea femeilor
în viaţa politică.
- în Legea 202/ 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, la articolul22,
respectiv 23, sunt specificate măsuri de stimulare a participării egale a femeilor şi bărbaţilor la
conducere şi decizie, printre care se menţionează şi obligativitatea partidelor politice de a
prevede în statutele şi regulamentele interne "acţiuni pozitive în favoarea sexului subreprezentat
la nivel de decizie, precum şi să asigure reprezentarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în
propunerea candidaţilor la alegerilor locale, generale şi pentru Parlamentul European" (art.23,
alin.3).
Coaliţia (alcătuită din Centrul FILIA, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Şanse Egale pentru
Femei, Societatea de Analize Feministe AnA) propune ca în Codul electoral să se regăsească
următoarele prevederi:
- pentru următoarele alegeri, “pe listele electorale, partidele să nu nominalizeze pentru nici unul
dintre sexe candidaţi sub proporţia de reprezentare de 30% pentru locurile eligibile”
- “începând cu 2012, pe listele de candidaţi să figureze o femeie, un bărbat”.
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Diverse
În cadrul Centrului FILIA funcţionează Laboratorul de cercetare Gen şi interese politice
dezvoltat prin proiectul Gen, interese politice şi inserţie europeană coordonat de prof.univ.dr.
Mihaela Miroiu, finanţat de CNCSIS, cod 964.
Finanţatori şi parteneri
Finanţatori
Comisia Europeană (subcontractare Proiect-Aplicant Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative)
Parteneri
Comisia de egalitate de şanse între femei şi bărbaţi - Camera deputaţilor
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Date financiar contabile
Venitul în anul 2006 a fost de: 69. 504 RON;
Cheltuieli: 59.562,
Sold bancă şi casă: 2389 RON
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Membrii Consiliului Director
Oana Băluţă
Monica Munteanu
Răzvan Ostroveanu
Dana Cutaş

Echipa Centrului FILIA şi datele de contact
Oana Băluţă, preşedintă
Alina Dragolea, asistentă de proiect
Alice Iancu, asistentă de proiect
Date de contact Centrul FILIA
Adresa: strada Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti
tel./fax:021 318.08.96
E-mail: centrul_filia@centrulfilia.ro; centrul_filia@yahoo.com
Website: www.centrulfilia.ro

Raport întocmit de
Oana Băluţă, preşedintă Centrul FILIA
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