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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 şi publicaţii proprii, dar şi ca un centru de analiză a politicilor sociale.
Obiectivele Centrului FILIA sunt:
1. Implementarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
2. Introducerea dimensiunii de gen în politicile publice, creşterea participării femeilor la
viaţa publică,
3. Promovarea studiilor de gen printr-o abordare integrată, multi- şi interdisciplinară a
genului în cercetarea academică.

De la înfiinţarea sa, Centrul FILIA a implementat programe care au sprijinit egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi în Romania, în special în domeniul educaţional şi al reconcilierii
dintre muncă, familie şi viaţa privată. Totodată, Centrul FILIA a desfăşurat şi activităţi pentru
sprijinirea egalităţi de şanse între femei şi bărbaţi, pentru modificarea legislaţiei în vigoare în
vederea armonizării acesteia cu documentele internaţionale ratificate de Romania (de
exemplu, a susţinut modificarea Codului familiei în vederea egalizării vârstei de căsătorie
între femei şi bărbati). Asociaţia Centrul FILIA este membră a mai multor reţele naţionale şi
internationale: Romanian Women's Lobby (membru fondator) care este membră a European
Women's Lobby, ENAR-Romania (membru fondator) care este afiliată la European Network
Against Racism. Asociaţia Centrul FILIA este membră a coaliţiei informale naţionale,
Coaliţia Antidiscriminare.
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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.

Activism şi advocacy

1. 3.03.2010 Petiţie trimisă către CNCD în legătură cu afirmaţiile psihologului Tudorel
Butoi; 30 de organizaţii nonguvernamentale au semnat petiţia
februarie- martie 2010 Organizarea unei campanii online de susţinere a plângerii
depuse la CNCD împotriva declaraţiilor prof. univ. dr. Tudorel Butoi.
În cadrul acestei campanii a fost creat un grup pe Facebook care a strâns peste 2.000 de
membri
Responsabilă derulare campanie: Tudorina Mihai
20 aprilie 2010 Participarea la audierile CNCD
Responsabilă: Oana Băluţă

4	
  
	
  

	
  

2. 15 mai 2010 Scrisoare de protest trimisă către Preşedintele României, Primul Ministru,
Ministrul Muncii, Ministrul Finanţelor.
Responsabilă: Oana Băluţă
„ (...) Dezaprobăm orice scădere a indemnizaţiei de creştere şi îngrijire a
copilului, a alocaţiei pentru familiile monoparentale şi/ sau a alocaţiei complementare
pentru copii. De asemenea, dorim să subliniem că respingem diminuarea concediului
parental de la 2 ani la 1 an în condiţiile în care în România nu există servicii sociale (creşe)
de îngrijire a copiilor.
Dorim să vă atragem atenţia că:
1. Aceste măsuri nu au sens nici politic, nici economic, nici moral. În România, potrivit
datelor disponibile, în luna martie la nivelul întregii ţări, beneficiau de indemnizaţia
pentru creşterea copilului 193.004 de persoane, plăţile cumulând 189.883.868 de lei.
Din acestea, doar un procent de 20% primeşte o indemnizaţie mai mare de 600 de ron
pe lună. “Economia” care s-ar face ar fi una infimă care ar produce suferinţă
nejustificată.
2. Indemnizaţia de creştere şi de îngrijire a copilului nu este o „pomană” făcută de Statul
român femeilor şi bărbaţilor. Indemnizaţia nu este nici ajutor social, aceasta
înlocuieşte salariul unei persoane care a contribuit la bugetul de stat. (...)”

Scrisoarea a fost semnată de: 8 organizaţii nonguvernamentale şi 138 de persoane.
17 mai 2010 Protest Public, Ministerul Muncii împotriva măsurii de reducere a
indemnizaţiei pentru creşterea copilului, a alocaţiei pentru familiile monoparentale şi/ sau a
alocaţiei complementare pentru copii. Protestul a fost organizat împreună cu persoanele
înscise pe miresici.ro şi desprecopii.com
Responsabile: Oana Băluţă, Andreea Molocea, Tudorina Mihai, Diana Neaga, Alice Iancu.
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Reflectare în mass-media (selecţie):
http://www.antena3.ro/economic/news/cornea-indemnizatia-pentru-cresterea-copilului-arputea-fi-redusa-doar-cu-15_100108.html
http://www.ronews.info/2010/05/aproximativ-100-de-parinti-au-protestat-la-guvern/
http://www.gds.ro/Ultima%20ora/2010-0526/Zeci+de+mame+protesteaza+la+Guvern+fata+de+decizia+de+reducere+a+indemnizatiei+
pentru+copii
http://www.realitatea.net/mamele-protesteaza-fata-de-taierea-indemnizatiei-pentru-crestereacopiilor_715369.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/nazbatiile-mamelor-lasate-singure-de-stat-cu-copilul-in-soarela-30-de-grade-895953.html
http://www.ziare.com/social/indemnizatie-mame/mamele-au-protestat-in-fata-guvernuluifata-de-reducerea-indemnizatiilor-video-1018018
http://www.tvr.ro/articol.php?id=82806
http://webtv.money.ro/news/mamele-protesteaza-fata-de-taierea-indemnizatiei-pentrucresterea-copiilor?autoPlay=true

3. mai 2010 Protest Public, în faţa Guvernului împotriva măsurii de reducere a
indemnizaţiei pentru creşterea copilului, a alocaţiei pentru familiile monoparentale şi/ sau a
alocaţiei complementare pentru copii. Protestul a fost organizat împreună cu persoanele
înscise pe miresici.ro şi desprecopii.com

4. 7 iunie 2010 Acţiune de protest împotriva desfiinţării ANES
Iniţiatorii scrisorii au fost Centrul FILIA şi CPE.
Totodată au fost trimise emailuri prin care a fost reclamată desfiinţarea ANES către
europarlamentarele Renate Weber, Corina Creţu, Rovana Plumb, Daciana Sârbu şi Norica

6	
  
	
  

	
  

Nicolai. Toate aceste persoane au avut ulterior reacţii publice şi oficiale de condamnare a
desfiinţării ANES.
Responsabile: Alice Iancu, Diana Neaga şi Tudorina Mihai

Proiecte depuse spre finanţare
1. Poţi Ascunde, DAR Nu Poţi Nega!
Scopul proiectului „Poţi Ascunde, DAR Nu Poţi Nega!” este promovarea unui grad de
toleranţă zero faţă de fenomenul violenţei de gen prin informarea tinerilor, prin
vizibilizarea fenomenului violenţei de gen în randul tinerilor şi prin dezvoltarea unor
mecanisme de sensibilizare şi intervenţie comunitară.
Solicitant: Centrul FILIA
Finanţator: Programul Tineret în Acţiune dezvoltat de Comisia Europeană
Valoarea proiectului: 8046 EUR
Responsabilă: Oana Băluţă

2. „ Biblioteca de Gen FILIA”.
Scop: să îmbunătăţească calitatea cercetării de gen în România prin sporirea stocului unor
materiale precum: cărţi, reviste, materiale electronice şi prin îmbunătăţirea accesului la
bibliotecă.
Finanţator: Fundatia Elsevier
Solicitant: Centrul FILIA
Valoare proiect: 70.000$
Responsabilă: Alice Iancu
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3. Eu Vreau să Particip
Scopul proiectului: creşterea accesului la informaţie şi a gradului de informare vizând alegeri
şi competenţe pentru participarea pe piaţa muncii, educaţie continuă şi participarea la o
societate democratică, precum şi încurajarea efectivă a participării tinerilor în comunitatea
locală şi naţională.
Solicitant: Centrul FILIA
Finanţator: Orange România
Valoarea finanţării: 31895 EUR
Responsabilă: Alice Iancu

Proiecte aprobate spre finanţare
1. „Promovarea incluziunii sociale prin asigurarea de şanse egale pentru persoanele de
sex feminin în urmarea unor calificări specifice domeniului tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor”.
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Cererea
de propuneri de proiecte nr. 97: “Şanse egale şi respect”.
Valoare totală a proiectului: 20 250 500 lei.
Solicitant: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Parteneri: Centrul FILIA
Responsabilă: Oana Băluţă

Noi proiecte dezvoltate de Centrul FILIA
1. aprilie- mai Petrecere aniversară „10 ani FILIA”şi strângere de fonduri pentru proiectul
www.feminism-romania.ro
Responsabilă: Alice Iancu
Scop: Vizibilizarea şi promovarea feminismului în România
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2. Monitorizarea săptămânală a presei dimensiunea de gen iniţiată din febr. 2010
Responsabilă: Tudorina Mihai
Scop: identificarea reflectării femeilor şi a bărbaţilor în mass-media

3. Reorganizarea Bibilotecii FILIA: selecţie pe tematici, cotare, realizarea unui catalog
digital;
Responsabilă: Diana Neaga

Proiecte în derulare
1. “Strategii de inovare a organizării muncii în domeniul medical din regiunea
Bucureşti-Ilfov - STAR-MED” (ID - 36881) finanţat prin Fondul Social European, în cadrul
Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
prioritară nr. 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de
intervenţie 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru
promovarea adaptabilităţii”.
Valoarea totală a finanţării: 1.603.348,00 Lei.
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Parteneri: Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA, Institute of Education
(Londra), Şanse Egale pentru Femei (ŞEF) şi Fundaţia I. Gh. Lupu.

2. Newsletter FILIA
Responsabilă: Alice Iancu
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Alte evenimente
14 ianuarie 2010 Consultarea realizată de ANES pentru elaborarea Strategiei naţionale
pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012.
Responsabile: Oana Băluţă,Tudorina Mihai
14-17 ianuarie Elaborarea Recomandărilor pentru Strategia naţională pentru egalitatea
de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012
Responsabile: Oana Băluță, Tudorina Mihai, Alice Iancu
8 februarie 2010 Moderarea discuţiilor după vizionarea filmului documentar „Bride
Kidnapping in Kyrgyzstan”, Centrul Ceh, Bucureşti. Evenimentul a fost organizat de Art
Fusion şi voluntarele EVS.
Responsabilă: Tudorina Mihai

4 martie 2010 Lansarea volumului „Naşterea, istorii trăite” şi Otilia Dragomir (editoare)
Responsabilă: Alice Iancu, Oana Băluţă

6-7 martie Organizarea acţiunii „Mă respecţi doar de 8 martie” la metroul Bucureşti cu
ocazia Zilei Internaţionale a Femeii la care au luat parte aproximativ 30 de voluntari care au
purtat tricouri cu diverse mesaje şi au împărţi pliante.
Responsabili: Diana Neaga, Tudorina Mihai, Oana Băluţă, Andreea Bragă, Florin Zeru

8 martie Organizarea Dezbaterea„Femei în politică – istorii trăite” la care au luat
cuvântul Cristina Pocora, preşedinta Comisiei pentru Egalitatea de Şanse din Camera
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Deputaţilor, Andreea Paul Vass, consilieră a Primului Ministru, Maria Moţa, preşedinta
ANES şi Mihaela Miroiu din partea SNSPA.
Locaţie: SNSPA.
Responsabile: Diana Neaga, Tudorina Mihai, Oana Băluţă

aprilie-mai Campanie „2% pentru FILIA”.
Responsabilă: Alice Iancu, Tudorina Mihai, Diana Neaga

aprilie-mai Coordonare activităţi de practică a masteranzilor, studenţilor
Responsabile: Alice Iancu, Oana Băluţă

29 aprilie 2010 Participare la dezbaterea „Vină sau virtute: ce caută femeile în politica
românească?”, organizator Institutul de Studii Populare. Vorbitori: Andreea Paul Vass
(consilieră a Primului Ministru), Mihaela Miroiu ( SNSPA), Peter Eckstein Kovacs (consilier
prezidenţial), Sebastian Lăzăroiu( sociolog) şi Gabriel Andreescu (Centrul de Studii
Internaţionale)
Responsabilă: Tudorina Mihai

6 mai Participare reuniune de dialog cu societatea civilă organizată de Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării
Responsabilă: Alice Iancu
11 mai 2010 Masa rotundă cu tema: „Îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul
prevenirii şi combaterii violenţei în familie”.
Organizatori: Comisia pentru egalitatea de şanse din Senatul României, Centrul FILIA şi
CNCD.
Locaţie: Palatul Parlamentului.
Responsabile: Oana Băluţă (moderatoare), Tudorina Mihai (participantă)
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3 iunie 2010 Participare la masa rotundă cu caracter tehnic „Femei în politică. Revizuirea
ţintelor naţionale pentru ODM 3”.
Locaţie: Casa ONU
Organizatori: PNUD şi ANES.
Responsabile: Oana Băluţă, Tudorina Mihai
9 septembrie 2010 Participare la masa rotundă "Femei în Parlament. Revizuirea
Obiectivului nr. 3 de Dezvoltare a Mileniului” având ca obiectiv propunerea de amendare a
Legii Votului Uninominal nr. 35/2008, capitolul V – Candidaturi, Art. 29 pentru a include
prevederi legislative cu privire la propunerea unui minim de 40% candidaţi femei pe locuri
eligibile.
Locaţie: Palatul Parlamentului
Organizator: PNUD
Evenimentul a fost urmat de semnarea unei declaraţii prin care cei prezenţi şi-au reafirmat
susţinerea pentru modificarea legii electorale în vederea creşterii numărului femeilor în
Parlamentul României.
Responsabilă: Tudorina Mihai
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Încurajarea voluntariatului. Atragerea de noi voluntari în proiectele FILIA:
Proiectul STARMED: Andreea Molocea, Alexandra Catrina si Alina Panaitov
Responsabilă: Alice Iancu

Parteneri
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Consiliul Director
Oana Băluţă, preşedintă
Diana Neaga, vice-preşedintă
Alice Iancu, vice-preşedintă
Tudorina Mihai
Andreea Molocea

Echipa Centrului FILIA 2010
Oana Băluţă
Alice Iancu
Tudorina Mihai
Andreea Molocea
Diana Neaga
Andreea Bragă
Florin Zeru
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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
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