TODOR ARPAD
Todor Arpad este lector universitar și conducător de doctorat la Facultatea de
Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative
(SNSPA), unde este coordonatorul masterului în Studii de Mediu și Dezvoltare
Durabilă și predă cursuri de politici publice, politici ale Uniunii Europene,
metodologie, și politici de mediu. De asemenea, lucrează la Ministerul Afacerilor
Externe ca coordonator de politici publice în proiecte legate de afacerile
europene, ajutor internațional și știri false. A obținut doctoratul în științe politice
și sociale la Institutul Universitar European, un doctorat în științe politice la
SNSPA, un master în comunicare politică și marketing electoral în cadrul SNSPA
și un master în științe politice în cadrul CEU. A fost coordonatorul de țară în
proiectul în Willing to pay? coordonat de Sven Steinmo la Institutul Universitar
European. A fost co-coordonator al echipei din România în cadrul proiectului
EUandi (Voting Advice Application) la alegerile parlamentare europene din
2009, 2014 și 2019, proiect coordonat de Institutul Universitar European și
finanțat de Comisia Europeană. De asemenea, a colaborat ca expert cu organizații
neguvernamentale precum Asociația Pro-Democrație, Salvați Dunărea și Delta
Dunării, Terra Mileniul III și Ecopolis, fiind implicat în proiecte legate de
implementarea politicilor europene de impozitare și mediu, reforma sistemului
electoral, reforma finanțării partidelor politice, analiza campaniilor electorale,
promovarea prezenței votului, pregătirea mandatelor financiare, monitorizarea
cheltuielilor electorale, reforma constituțională, introducerea mecanismelor de
transparență a procesului decizional, sau analiza politicilor publice în domeniul
mediului și dezvoltării durabile. În 2013-2015 a fost coordonatorul executiv al
Forumului Constituțional. În 2021 a co-editat împreună cu Helepciuc FlorențaElena Europeanisation of Environmental Policies and their Limitations: Capacity
Building, 2021, Springer https://www.springer.com/gp/book/9783030685850
Publicațiile sale pot fi accesate la https://snspa.academia.edu/ArpadTodor și
https://www.researchgate.net/profile/Arpad-Todor-2.
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Todor Arpad is a university lecturer and Ph.D. supervisor at the Faculty of
Political Science within the National University of Political and Administrative
Studies (SNSPA), where he is the coordinator of the Master in Environmental
Studies and Sustainable Development, and he teaches courses on public policies
at the European Union level, methodology, and environmental policies. He also
works at the Ministry of Foreign Affairs as a public policy coordinator in projects
related to EU affairs, international aid, and fake news. He obtained Ph.D. in
Political and Social Sciences title at the European University Institute, Ph.D. in
Political Science at SNSPA, a master's degree in political communication and
electoral marketing within the SNSPA, and a master's degree in political science
within the CEU. He was the country coordinator in the Willing to pay? project
coordinated by Sven Steinmo at the European University Institute. He was cocoordinator of the team in Romania within the EUandi project (Voting Advice
Application) at the European Parliamentary elections in 2009, 2014, and 2019,
project coordinated by the European University Institute and funded by the
European Commission. He has also collaborated as an expert with nongovernmental organizations such as the Pro-Democracy Association, Save the
Danube and the Danube Delta, Terra Mileniul III, and Ecopolis, being involved in
projects related to the implementation of European environmental and taxation
policies, reform of the electoral system, reform of the financing of political
parties, analysis of electoral campaigns, promotion of voting presence,
preparation of financial mandates, monitoring of electoral expenses,
constitutional reform, the introduction of mechanisms of transparency of the
decision-making process, or analysis of public policies in the field of
environment and sustainable development. In 2013-2015 he was the Executive
Coordinator of the Constitutional Forum. He has recently co-edited with
Helepciuc Florența-Elena Europeanisation of Environmental Policies and their
Limitations: Capacity Building, 2021, Springer
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