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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 depuse spre finanţare
Proiecte depuse în anul 2008: 7
Solicitant Centrul FILIA: 4
Partener Centrul FILIA: 3
Mai 2008
Titlul proiectului: Dezvoltarea şi evaluarea politicilor: integrarea dimensiunii de
gen în bugetare
Linia de buget: PHARE
Componenta 2 – Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social,
aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă
Solicitant: Fundaţia Şanse Egale pentru Femei (ŞEF)
Partener: Centrul FILIA
Durata proiectului: 9 luni
Proiectul are ca scop consolidarea şi încurajarea organizaţiilor societăţii civile de a
acţiona ca watch-dog în monitorizarea implementării politicilor, prin introducerea
perspectivei de gen în alcătuirea bugetului naţional şi a celor locale. Grupul ţintă îl
constituie ONG-uri activând în domeniul gen şi drepturile omului.
Buget: 98.740 Euro

Mai 2008:
Titlul proiectului: Femeile şi bărbaţii au dreptul la şanse egale! Dezvoltarea şi
aplicarea mecanismelor de monitorizare a instituţiilor cu rol în implementarea
politicilor de egalitate de şanse.
Durata proiectului: 10 luni
Linia de buget: PHARE
Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României
Componenta 2 – Democraţie, protecţia mediului, protecţia consumatorului, dialog social,
aspecte de gen şi ocuparea forţei de muncă
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Aplicant: Centrul FILIA
Partener: SNSPA-Facultatea de Ştiinţe Politice
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea mecanismelor de monitorizare pe
care societatea civilă le are la dispoziţie pentru evaluarea impactului instituţiilor care au rol
în implementarea Strategiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi din
perioada 2006-2009.
Obiectivele specifice pe care proiectul le va atinge sunt:
1. Elaborarea unor instrumente de monitorizare şi sesizare de către societatea civilă a
instituţiilor care au rol în implementarea Strategiei Naţionale pentru Egalitatea de
Şanse între Femei şi Bărbaţi din perioada 2006-2009.
2. Evaluarea eficienţei instituţiilor care au rol în implementarea Strategiei Naţionale
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi din perioada 2006-2009.
3. Creşterea abilităţilor de advocacy pentru organizaţiile non-guvernamentale care
au ca obiect de activitate promovarea egalităţii de şanse.
4. Creşterea gradului de informare al populaţiei asupra importanţei egalităţii de
şanse.

Iunie 2008
Titlul proiectului: Mapping reconciliation. Localized models for balancing work
and private life
Finanţator: Ambasada Olandei prin programul MATRA KAP
Aplicant: Centrul FILIA
Partener: Comisia pentru egalitate de şanse din Camera Deputaţilor
Durată: 8 luni
Scopul proiectului: să atragă atenţia asupra importanţei măsurilor de armonizare a
vieţii de familie cu cariera pentru sprijinirea egalităţii de şane între femei şi bărbaţi şi
pentru o mai bună implicare pe piaţa muncii şi să furnizeze autorităţilor locale şi
actorilor relevanţi consiliere privind mijloacele de implementare a unor modele locale de
reconciliere a vieţii de familie cu cariera.
Obiective:
1. să dezvolte metode locale de armonizare a vieţii de familie cu cariera pornind de la
nevoile şi provocările locale cu scopul de a sprijini dezvoltarea locală.
2. să crească interesul participanţilor faţă de importanţa implementării legislaţiei privind
egalitatea de şanse pentru a sprijini armonizarea vieţii de familie cu profesia.
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3. publicarea unui volum care va include modele de reconciliere a muncii cu viaţa de
familie individualizat potrivit nevoilor şi provocărilor comunităţilor locale, rezultatele
întâlnirilor avute cu autorităţile locale şi cu actorii locali relevanţi.
Buget total: 14850 EUR
Buget solicitat: 12000
Contribuţia Asociaţiei Centrul FILIA: 2850 EUR

Iunie 2008
Titlul proiectului:Women, Politics and Democracy. Breaking the Glass Ceiling and
Lobbying for Political Representation
Finanţator: Ambasada SUA prin Programul Democracy Small Grants
Aplicant: Centrul FILIA
Durată: 10 luni
Scopul proiectului: identificarea mecanismelor politice şi decizionale care contribuie la
eligibilitatea femeilor în structuri de luare a deciziei din cadrul partidelor politice de la
nivel local şi naţional şi a mecanismelor de selecţie a candidaţilor.
Proiectul îşi propune furnizarea unui set de recomandări (adresate partidelor politice,
instituţiilor care sprijină politicile de egalitate de şanse între femei şi bărbaţi , ong-uri,
etc.) menite să echilibreze balanţa reprezentării femeilor în structurile de luare a deciziei
în politica românească.
Obiective:
1. elaborarea unei cercetări representative pentru identificarea a. mecanismelor
politice şi decizionale care detrmină eligibilitatea femeilor în structurile de luare a
deciziei la nivel naţional şi regional şi 2. b mecanismelor de selecţie a
candidaţilor.
2. diseminarea rezultatelor cerectări către părţile interesate (partide politice, instituţii
care sprijină politicile de egalitate de şanse între femei şi bărbaţi , ong-uri, etc.)
3. construirea unei reţele care să contribuire la creşterea reprezentării femeilor în
politică ca mijloc de consolidare a democraţiei.
Buget total: 22500 USD

Iulie 2008
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Titlul proiectului: Acces egal la servicii de sănătate. Îmbunătăţirea accesului
grupurilor vulnerabile la servicii medicale în regiunea Bucureşti-Ilfov
Durata proiectului: 16 luni
Linia de buget: PHARE
Runda I în cadrul: Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE),
Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale
Componenta 3: Incluziune şi acces la servicii sociale
Aplicant: Centrul FILIA
Partener: SNSPA-Facultatea de Ştiinţe Politice
Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale a instituţiilor cu
atribuţii în domeniu în vederea gestionării mai eficiente a accesului grupurilor vulnerabile la
servicii medicale şi creşterea gradului de informare a grupurilor vulnerabile (femei în general,
dar în special cele cu venituri mici; persoanele de etnie roma, în special femeile roma şi
persoanele neîncadrate în sistemul de asigurări) cu privire la accesibilitatea serviciilor medicale.
Obiectivele proiectului constau în:
1. Identificarea dificultăţilor şi a oportunităţilor la nivelul instituţiilor în măsurarea şi
facilitarea accesului la servicii medicale a grupurilor vulnerabile având o abordare sensibilă la
dimensiunea de gen;
2. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale în vederea creşterii accesului grupurilor
vulnerabile la servicii medicale;
3. Informarea comunităţilor şi a grupurilor vulnerabile cu privire la oferta de servicii şi
accesibilitatea acestora.
Buget total: 55359 EUR
Buget solicitat: 50195 EURO
Contribuţia FILIA: 10%

Septembrie 2008
Titlul proiectului: Strategii de inovare a organizarii muncii in domeniul medical din
regiunea Bucuresti-Ilfov - STAR-MED
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE 2007 - 2013
AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
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Tipul proiectului: Regional
Aplicant: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Parteneri: Asociaţia Centrul FILIA
Alţi parteneri: Institute of Education - University of London, UK; Fundatia Sanse Egale
pentru Femei (SEF); Fundatia de medicina interna "N.Gh.Lupu"
Perioada de derulare a proiectului: 18 luni

Obiectivul proiectului:
Proiectul va acorda sprijin managerilor si angajatilor din domeniul serviciilor sanitare si
medicale in vederea implementarii metodelor inovatoare de organizare a muncii si de
reconciliere intre viata profesionala si cea de familie
Buget solicitat: 1 603. 348 RON

Decembrie 2008
Titlul proiectului: „PARINTE SI ANGAJAT. Reconcilierea Vietii de Familie cu
Cariera”,
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE 2007 - 2013
AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.2 „Formare şi sprijin pentru
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Solicitant: Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare
Parteneri: Centrul FILIA
Alţi parteneri: Centrul Parteneriat pentru Egalitate
Perioada de derulare a proiectului: 3 ani
Obiectivul proiectului
Principalul obiectiv al acestui proiect este acela de a gasi si de a promova solutii model
pentru a sprijini armonizarea vieţii de familie cu cariera şi pentru a creşte adaptabilitatea
societatilor.
Buget: 9.858.170 RON
8
Raport anual 2008

Proiecte derulate: Perspective 2008
Perioada de derulare: noiembrie 2008
Curatoare: Olivia Niţiş
http://www.perspectiveproject.ro
Scopul proiectului internaţional Perspective 2008 este să demonstreze că arta feministă
exstă marcând direcţii conceptuale şi estetice începând cu anii ’60 –’70 în Occident, iar
resursele acestei arte se găsesc în realitatea socială.
Evenimente: Expoziţie , Galeria de artă Anaid
Conferinţă: Monica Mayer (Mexic), Universitatea Naţională de Arte
Asociaţia Centrul FILIA a fost parteneră.
Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului: elaborarea pliantului informativ privind
dimensiunea de gen a pieţei muncii, politicii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi a artelor
vizuale.
Proiectul a beneficiat de parteneriate media1 care au asigurat o foarte bună vizibilitate
acestuia şi Centrului FILIA.

Activităţi de activism şi advocacy

Aprilie 2008-6 iunie2009
Implicarea în Campania 50/50 demarată de European Women’s Lobby pentru
strângerea de semnături în vedere susţinerii reprezentări paritare în Parlamentul
European.
5 iunie 2008
Scrisoare de solicitare date de interes public în conformitate cu prevederile Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi cu prevederile Legii
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi adresată presedintelui
Autorităţii Electorale Permanente, Octavian Opriş.
Prin Scrisoare, Centrul FILIA solicita o situaţie statistică privind reprezentarea celor
două sexe (pe tipuri de alegeri, judeţe, localităţi – după caz, şi formaţiuni politice) în
1

TVR Cultural, Radio Romania Cultural, Cotidianul, aLtitudini, Monde Diplomatique, 24-fun, Curierul
naţional, Elle, etc.
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vederea cunoaşterii şi analizării modului în care dimensiunea de gen este reflectată în
cadrul procesului electoral la alegerile locale de la data de 1 iunie 2008.
5 iunie 2008
Scrisoare de solicitare date de interes public în conformitate cu prevederile Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi cu prevederile Legii
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi adresată presedintei
Biroului Electoral Central, Ioana Surdescu
Prin Scrisoare, Centrul FILIA solicita o situaţie statistică privind reprezentarea celor
două sexe (pe tipuri de alegeri, judeţe, localităţi – după caz, şi formaţiuni politice) în
vederea cunoaşterii şi analizării modului în care dimensiunea de gen este reflectată în
cadrul procesului electoral la alegerile locale de la data de 1 iunie 2008.
30 octombrie
Scrisoare deschisă adresată domnului Claudiu Tănăsescu, autorul articolului “Cine
va ajunge in Parlament?” publicat miercuri, 29 octombrie 2008 în Ziarul de Bacău în
perioada campaniei electorale pentru alegerile pentru Parlmentul României.
Scrisoarea deschisă susţine că autorul nu prezintă obiectiv avantajele şi dezavantajele
candidaţilor, ci construieşte un mesaj care nu respectă egalitatea şanselor în competiţia
politică.
24 decembrie 2008
Scrisoare adresată Ministrului Muncii, dl Marian Sârbu privind numirea unei
persoane la conducerea ANES prin care organizaţiile semnatare au solicitat ca în
cadrul procesului de numire a unei noi persoane în funcţia de preşedinte să aibă în vedere
rolul acestei instituţii, precum şi expertiza în domeniu a persoanei care va conduce
instituţia, care să ateste o bună cunoaştere a problematicii egalităţii de şanse şi a nondiscriminării. Alături de Centrul FILIA, irganizaţiile semnatare au fost: Fundaţia Şanse
Egale pentru Femei şi Fundaţia Pro Women

Sesizări Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
22.10.2008 Petiţie ca urmare a declaraţiilor publice făcute de Monica Tatoiu într-un
interviu, declaraţii consemnate pe website-ul http://www.frontnews.ro/social-sieconomic/eveniment/monica-tatoiu-fosta-feminista-prea-mult-sex-si-vulgaritate-auconstruit-modele-care-fac-rau-16107.
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Centrul FILIA a considerat că declaraţiile constituie o încălcare a prevederilor
O.G.137/2000 privind prevenirea şi sanţionarea tuturor formelor de discriminare cu toate
modificările şi completările ulterioare şi a cerut sancţionarea persoanei în cauză conform
art. 26, pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. 1 coroborat cu alin. 4 şi art. 15 din OG
137/200 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
În urma petiţiei Centrului FILIA, Colegiul director al CNCD a decis că afirmaţiile
Monicăi Tatoiu “constituie fapte de discriminare bayate pe criteriul sex potrivit art. 2,
alin 1 şi art 15 din OG nr. 137/2000 privind sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată şi s-a decis sancţionarea cu avertisment a deni Monica Tatoiu.
Nota: Centrul FILIA a beneficiat de consultanţă juridică pentru argumentarea
acestui caz din partea Centrului de Resurse Juridice, prin Delia Niţă.

21.11.2008 Petiţie ca urmare a declaraţiilor publice făcute de Sergiu Nicolaescu
Petiţie ca urmare a interviului acordat de Sergiu Nicolescu Agerpress, declaraţii
consemnate la adresa
http://ultimaora.phg.ro/sergiu_nicolaescu_impotriva_tinerei_femei_politicians150958.html, în ziarul România liberă, din data de 17 noiembrie 2008, pagina 7, în
articolul cu titlul “Sergiu Nicolescu împotriva tinerei politician”, semnat de Ionel Dancu
(http://www.romanialibera.ro/a139412/sergiu-nicolaescu-impotriva-tinerei-femeipolitician.html).
Declaraţiile lui Sergiu Nicolaescu constituie o încălcare a prevederilor O.G.137/2000
privind prevenirea şi sanţionarea tuturor formelor de discriminare cu toate modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi deoarece propun un tratament diferenţiat în funcţie de sexul persoanei.
În urma petiţiei Centrului FILIA, Colegiul director al CNCD a decis că “aspectele
sesizate constituie acte de discriminare conform art. 2 alin. 1 şi alin. 3, din Ordonanţa de
Guvern nr. 137/2000 privind sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată şi
a recomandat reclamantului Sergiu Nicolaescu Ţsă aibă în vedere exigenţă pentru
prevenirea oricăror posibile comportamente discriminatorii şi să promoveze un limbaj
non-discriminatoriu în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare.

Alte evenimente
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8 aprilie 2008
Participare la audierea publică Procesul de bugetare din perspectivă de gen, Palatul
Parlamentului, Sala de şedinte a Comisiei pentru Egalitatea de Sanse pentru Femei şi
Bărbaţi.
Audierea a fost organizată de Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară, Fundaţia
Şanse Egale pentru Femei şi Comisia de Egalitate pentru Femei şi Bărbaţi din Camedra
Deputaţilor.
Participantă: Oana Băluţă
Instituţia reprezentată: Centrul FILIA
Susţinere prezentare: Dimensiunea de gen a bugetării

16 iulie 2008 – Masa rotunda Egalitate de şanse şi aspecte de gen (I), PNUD
Scopul mesei rotunde a fost introducerea dimensiunii de gen în programele şi proiectele
PNUD prin consultări cu societatea civilă, parteneri guvernamentali şi identificarea
principalelor domenii problematice privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.
Participantă: Oana Băluţă
Instituţia reprezentată: Centrul FILIA
28 august 2008
Participare Masa rotunda: “Mariajele timpurii in comunităţile de romi: stat de drept,
autonomie culturală şi drepturi individuale (ale copiilor, ale femeii)” , sediul UNICEF
România
Dezbaterile din cadrul mesei rotunde au avut loc avea la bază raportul în lucru al Romani
CRISS referitor la mariajele timpurii în comunităţile de romi, raport ce şi-a propus să
inventarieze şi să analizeze diferitele forme de mariaj, precum şi legile ce le
reglementează.
23-27 octombrie
Participare cu delegaţia Romanian Women’s Lobby2 la Adunarea Generală a
European Women’s Lobby, Lyon, Franţa.
Participare la Grupul de lucru Women’s economic independence

2

Din delegaţie au mai făcut parte Fundaţia Şanse Egale pentru Femei reprezentată de Dina Loghin,
Fundaţia Pro Women reprezentată de Irina Barbălată.
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6 noiembrie 2008 Masa rotunda Egalitate de şanse şi aspecte de gen (II), PNUD
Scopul celei de a doua întâlniri a fost dezvoltarea unor proiecte care să sporească sprijinul
PNUD în procesul de gender mainstreaming în România.
În urma participării la masa rotundă, PNUD a preluat propunerile Centrului FILIA de a
dezvolta programe care să sprijine armonizarea vieţii de famile cu profesia în România.
Participantă: Oana Băluţă
Instituţia reprezentată: Centrul FILIA

Parteneri
Fundaţia Şanse Egale pentru Femei (ŞEF)
Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Ştiinţe Politice prin Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
Comisia pentru egalitate de şanse din Camera Deputaţilor

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
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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
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