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INFORMAŢII 

PERSONALE 
Toader Flutur  

 

  

București (România)  

(+40) 0747.194.000     

doru_flutur@yahoo.com  

Sexul Masculin | Data naşterii 04/04/1989 | Naţionalitatea română  

 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

 

 

27/01/2021–prezent 

 

 

Expert parlamentar 

Consiliul Legislativ, București (Romania)  

·        Contribuții în elaborarea și publicarea articolelor de specialitate în Buletinul 

instituției. 

·        Analiza legislației internaționale în diverse domenii. 

·        Redactarea de rapoarte periodice privind activitatea legislativă. 

Tipul sau sectorul de activitate Administratie publică  

17/04/2017–18/12/2020 Consilier parlamentar 

Senatul României, București (Romania)  

·         Analiză și consiliere privind probleme de actualitate ale politicii europene. 

·         Participarea și reprezentarea politică la conferințe specifice. 

·         Participarea directă la pregătirea și inițierea proiectelor legislative și la 

formularea amendamentelor. 

·         Redactarea de rapoarte periodice privind activitatea legislativă. 

·         Participarea la lucrările comisiilor pentru afaceri europene, afaceri juridice și 

afaceri externe 

·         Pregătirea discursurilor pe diverse teme precum și adresarea de interpelări 

Guvernului României pe diverse teme. 

Tipul sau sectorul de activitate Administratie publică  

10/10/2015–10/04/2017 Consultant financiar 

ING Bank NV Amsterdam, București (România)  

• Redactarea strategiilor de implementare a produselor financiare specifice. 
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• Analiza și prospectarea pieței. 

• Marketing și plasarea produsului financiar pe piață. 

• Cunoașterea concurenței și promovarea propriului portofoliu. 

Tipul sau sectorul de activitate Activităţi financiare şi de asigurări  

03/01/2013–05/01/2014 Asistent de cercetare 

Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, București (România)  

Principalele responsabilități au fost monitorizarea și redactarea eseurilor 

săptămânale cu privire la situațiile de risc din Ucraina, urmând factori economici, 

politici, sociali, decizionali și, de asemenea, impactul asupra României ca stat 

membru al NATO și al Uniunii Europene. 

01/10/2014–07/12/2014 Internship 

Camera Deputaților- Direcția de cooperare cu organizațiile internaționale și cu 

Uniunea Europeană, București (România)  

·         Consultare și briefing de presă; 

·         Redactare puncte de vedere privitoare la situații de politică externă. 

 

01/07/2011–15/08/2011 Internship 

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Populației- Instituția Prefectului, Galați 

(România)  

Participare activă la desfășurarea activităților zilnice specifice Serviciului 

Comunitar de Evidență a Populației, inclusiv pregătirea documentelor de identitate 

și supravegherea completării anumitor documente nesecrete. 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE   

01/10/2015–2021  Studii Doctorale - Specializare în Securitate Societală și Imigrație Nivelul 8 

CEC 

Școala Națională de Științe Politice și Studii Administrative,Departamentul de 

Relații Internaționale și Integrare Europeană/ SNSPA, București (România)  

Teză de cercetare: „Analiza vulnerabilităților Uniunii Europene în contextul 

crizei migranților 2015-2016/ Procese decizionale și echilibru instituțional”/ 
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01/10/2012–01/07/2014 Studii masterale în specializarea „Analiza și Soluționarea 

Conflictelor” 
Nivelul 7 

CEC 

Școala Națională de Științe Politice și Administrative, Departamentul de Relații 

Internaționale și Integrare Europeană/ SNSPA, București (România)  

  

Competențe generale: 

·         Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor problematici ale politicii mondiale 

după sfârşitul Războiului Rece (mutaţii geopolitice majore, evoluţia NATO, lupta 

împotriva terorismului etc.); 

·         Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de criză, conflict, risc, gestionarea 

crizelor, unitate de decizie, luarea deciziilor, prevenirea, soluţionarea şi 

reconstrucţia post-conflict; 

·         Dobândirea de cunoştinţe despre modelele de analiză, modurile de 

interpretare a evoluţiei crizelor şi a ocaziilor pentru luarea deciziilor, precum şi 

despre modelele de soluţionare a conflictelor internaţionale. 

·         Cunoaşterea documentelor fundamentale pentru luarea deciziei în politica 

externă şi în domeniul securităţii (doctrine de politică externă, strategii de securitate 

ale principalilor actori internaţionali); 

·         Cunoaşterea activităţii şi a raporturilor între organizaţiile internaţionale, 

instituţii şi politici publice (ONU, UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei, UEO, 

PESC, PESA etc.). 

Competențe profesionale: 

·         Capacitatea de a stabili şi dezvolta relaţii de comunicare, parteneriate şi 

cooperare cu persoane, instituţii publice, mass–media, ONG-uri; 

·         Capacitatea de a lucra în grup, de a comunica și negocia cu alte persoane sau 

grupuri, de a-și prezenta clar și coerent propriile poziții, respectiv de a susține un 

discurs public; 

·         Utilizarea şi prezentarea informaţiilor, a punctelor de vedere şi a conceptelor 

într-o formă concisă, bine structurată şi interesantă pentru o largă audienţă. 

·         Capacitatea de a anticipa problemele şi evoluţiile de pe scena europeană şi 

cea internaţională; 

  

Medie absolvire: 9,71/ Medie disertație: 9,5 
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01/10/2009–01/07/2012 Licențiat în Istorie și Științe Politice- Studii de securitate Nivelul 6 

CEC 

Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității Ovidius, Constanța 

(România)  

  

·         Zone de interes strategic: Orientul Apropiat și Mijlociu; Securitate europeană 

și problema minorităților naționale. 

·         NATO și managementul securității internaționale; 

·         Zone de interes strategic: Caucaz și Marea Neagră. 

·         Politica Externă și de Securitate Comună a Uniunii Europene; 

·         Istoria islamului de la dreptul hanefit la Carta Drepturilor Omului. 

·         Securitate europeană și problema minorităților naționale. 

·         Comunicare politică 

  

Medie absolvire: 9,68/ Medie Licență: 10 

15/09/2004–30/06/2008 Diplomă de Bacalaureat Nivelul 5 

CEC 

Colegiul Economic „V. Madgearu”, Galați (România)  

COMPETENŢE 

PERSONALE   

Limba(i) maternă(e) română 

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

engleză C2 C1 C1 C1 C1 

franceză B1 B2 B1 A2 C1 

italiană A1 A1 A1 A1 B1 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și 

C2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competenţe de comunicare ·         Excelente aptitudini de comunicare politică și diplomatică dobândite în cei 

trei ani și jumătate în care am avut calitatea de consilier parlamentar în Senatul 

României. 

·         De asemenea, prin prisma stagiilor de practică enumerate și a participării la o 

serie de dezbateri, conferințe și sesiuni de comunicări științifice, am acumulat 

experiență și încredere în comunicarea publică. 

Competenţe 

organizaţionale/managerial

e 

  

În activitatea de consultant financiar dar și în cea de consilier parlamentar am 

experimentat și evoluat în cadrul unor echipe de specialiști în cadrul cărora am avut 

roluri multiple. Am coordonat numeroase proiecte de comunicare și strategie 

politică și am înaintat direct către factorul decizional drafturi de opinii sintetizate și 

organizate ca urmare a unei munci în echipă. 

Competenţe dobândite la 

locul de muncă 

·         Respectarea standardelor 

·         Gândire analitică 

·         Claritate și acuratețe 

·         Ascultare activă 

·         Flexibilitate și cooperare liberă 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 

Comunicar

e 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

 Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

Alte competenţe „Modulul de formare privind dezvoltarea competenţelor transversale”. 

Competențe dobândite: 

·         Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţii de autonomie 

restrânsă şi asistenţă calificată, 

·         Familiarizarea cu roluri şi activităţi specifice lucrului în echipă şi distribuirea 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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de sarcini pentru nivelurile subordonate, 

·         Utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea 

personală şi profesională, 

·         Integrarea cunoştinţelor şi managementul complexităţii unei situații, 

formarea unei viziuni de ansamblu pornind de la informaţii incomplete, formularea 

unor judecăţi de valoare şi evaluarea consecinţelor morale ale deciziilor individuale 

şi colective. 

Permis de conducere B 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE   

Distincţii Șef de promoție în cadrul Facultății de Istorie și Științe Politice, Constanța, 

România, 2012. 

Conferinţe ·   Participare în calitate de „observator” în cadrul celei de-a 63-a Sesiune anuală a 

Adunării Parlamentare a NATO desfășurată la Bucureşti, România, 6-9 octombrie 

2017. 

Prezentări 

 

 

 

 

Publicații 

·     Referat de cercetare cu tema: „Analiza și evaluarea vulnerabilităților Uniunii 

Europene create de imigrație din perspectivă politico-culturală” prezentat în 

cadrul  Conferinței Internaționale `The Implications of EU Policies for the 

Integration of Immigrants and Mobile Citizens` organizată de către SNSPA, 16-18 

Mai 2016 . 

 

„Political and social vulnerabilities in the context of the refugee crisis 2011-2016. 

The Arab Spring and the role of the Mediterranean Sea”, publicat în revista 

academică „Europolity – Continuity and Change in European Governance ”,Vol. 

14, nr. 2 (2020), ediția din Decembrie 2020, Editura C.H. Beck (Romania), ISSN 

Online 2344-2255; 

 

Referinţe Referințele vor fi oferite la cerere. 


