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CURRICULUM VITAE 
 
 

  

INFORMAȚII PERSONALE 
Nume / Prenume GÎRDAN EMIL-MARIAN 

Adresa Cal Griviței, nr. 160, București  
E-mail girdan_emil@hotmail.com 

Cetățenia Română 
Data nașterii 05.08.1982, București 

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 
Perioada Februarie 2017 – Prezent  

Funcția sau postul ocupat Ofițer Specialist în cadrul Serviciului Analiză Strategică - Direcția Generală de Management 
Operațional – Ministerul Afacerilor Interne 

Principalele activități și responsabilități ▪ întocmirea materialelor analitice din sfera analizei strategice (buletine de informare și note de 
informare); 
▪ întocmirea informărilor tip early warning pentru decidenți de nivel strategic; 
▪ coordonarea activităților în domeniul lecțiilor învățate la nivelul MAI. 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

   Ministerul Afacerilor Interne 
   Str. Piața Revoluției nr.1A, Sector 1, București, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Analiza Informațiilor 
  

Perioada Septembrie 2015 – Ianuarie 2017  
Funcția sau postul ocupat Ofițer Specialist în cadrul Unității Teritoriale de Analiza Informațiilor București 

Principalele activități și responsabilități ▪ întocmirea analizelor tactice pentru unitățile operative din cadrul D.G.P.M.B.; 
▪ întocmirea analizelor operaționale pentru unitățile operative din cadrul D.G.P.M.B.; 
▪ întocmirea altor materiale analitice pentru unitățile operative din cadrul D.G.P.M.B.; 
▪ desemnat responsabil cu atribuții de securitate pe linia documentelor clasificate. 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

   Inspectoratul General de Poliție al Municipiului București, 
Str. Mihai Voda, nr. 6, sector 5, București, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Analiza Informațiilor 
  

Perioada Martie 2015 – August 2015  
Funcția sau postul ocupat Ofițer Specialist în cadrul Serviciului Analiză și Evaluare Riscuri - Direcția Generală de Management 

Operațional – Ministerul Afacerilor Interne 
Principalele activități și responsabilități ▪ întocmirea notelor de risc zilnice pentru conducerea M.A.I.; 

▪ întocmirea analizelor de risc privind evenimentele (conform O.M.A.I. S/61/2010) cu impact pentru 
M.A.I.; 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

   Ministerul Afacerilor Interne 
   Str. Piața Revoluției nr.1A, Sector 1, București, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Analiza Informațiilor 
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Perioada Decembrie 2014 – Februarie 2015 
Funcția sau postul ocupat Ofițer Specialist în cadrul Unității Teritoriale de Analiza Informațiilor București 

Principalele activități și responsabilități ▪ întocmirea analizelor tactice pentru unitățile operative din cadrul D.G.P.M.B.; 
▪ întocmirea analizelor operaționale pentru unitățile operative din cadrul D.G.P.M.B.; 
▪ întocmirea altor materiale analitice pentru unitățile operative din cadrul D.G.P.M.B.; 
▪ desemnat responsabil cu atribuții de securitate pe linia documentelor clasificate. 

Numele și adresa angajatorului 
 

Inspectoratul General de Poliție al Municipiului București, 
   Str. Mihai Voda, nr. 6, sector 5, București, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate Analiza Informațiilor 
  

  

Perioada Ianuarie 2010 – Decembrie 2014  
Funcția sau postul ocupat Șef Birou Analiza Informațiilor – Poliția Sectorului 1 

Principalele activități și responsabilități ▪ Coordonare, îndrumare evaluare, control, planificare activități pentru o echipa de 6-12 persoane; 
▪ Realizarea materialelor de evaluare ale Poliției Sectorului 1 (materialele de bilanț); 
▪ participarea la elaborarea unor acte normative si metodologii de lucru (O.M.A.I. nr.S120/2011 privind 
organizarea si desfășurarea activităților informative de către Politia Română, Poliția de Frontieră 
Română si Oficiul pentru Imigrări, Dispoziția IGPR nr. S/53/2013 pentru aprobarea Normelor de 
punere în aplicare la nivelul IGPR si a structurilor teritoriale a prevederilor O.M.A.I. nr.S120/2011, 
Metodologia de Analiza Operațională, Metodologia de Analize Tactice). 
▪ Instruirea unui număr de 350 de polițiști în vederea utilizării unor aplicații dobândite prin fonduri 
europene în perioada aprilie-iulie 2011și noiembrie-decembrie 2011. 

Numele și adresa angajatorului 
 

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, 
   Calea Victoriei nr.19, sector 3 București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Analiza Informațiilor 
  

  

Perioada Februarie 2007 – Decembrie 2009 
Funcția sau postul ocupat Ofițer analist – Compartimentul Analiza Informațiilor sector 1 

Principalele activități și responsabilități ▪ Întocmirea analizelor tactice pentru unitățile operative din cadrul Poliției Sectorului 1; 
▪ Întocmirea materialelor analitice de suport (procese-verbale privind utilizarea telefoanelor de către 
autorii de infracțiuni, realizarea de hărți relaționale) pentru unitățile operative din cadrul Poliției 
Sectorului 1; 
▪ Realizarea materialelor de evaluare ale Poliției Sectorului 1 (materialele de bilanț); 

Numele și adresa angajatorului 
 

 Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, 
   Calea Victoriei nr.19, sector 3 București 

Tipul activității sau sectorul de activitate Analiza Informațiilor 
  

Perioada Iulie 2005 – Ianuarie 2007  
Funcția sau postul ocupat Ofițer coordonator ordine publica – Secția 2 Poliție 

Principalele activități și responsabilități ▪ Coordonare, îndrumare, evaluare, control activități pentru o echipa de 12-14 polițiști de ordine 
publică; 
▪ Verificarea, soluționarea lucrărilor înregistrate la O.M.A.I.190/2004 și înaintarea răspunsurilor către 
petenți  
▪ Verificare și soluționarea dosarelor penale; 
▪ Informarea privind situația operativă din zona de competență și efectuarea instructajului zilnic cu 
echipa pe care o coordonam. 

Numele și adresa angajatorului 
 

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, 
Calea Victoriei nr.19, sector 3 Bucureștii 

Tipul activității sau sectorul de activitate Ordine Publică 
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EDUCAȚIE 
 

 
 

Perioada Iunie – Iulie 2020 
Tipul calificării/diploma obținută Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaționale 

Curs de comunicare strategică pentru contracararea amenințărilor de natură hibridă / Noțiuni privind 
securitatea, amenințările asimetrice și comunicarea / Comunicare strategică și opinia publică / 
Provcări generate de fenomenul fake news și dezinformare în era digitală / Utilizarea CRESCEnt și 
a instrumentelor de analiză în scopul detectării Fake News  

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid  

Nivel de clasificare național sau 
internațional 

Internațional 

 

 
 

Perioada Noiembrie – Decembrie 2017 
Tipul calificării/diploma obținută Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaționale 

Sisteme UE de răspuns la gestionarea crizelor; Procedurile CSDP și procesul de luare a deciziilor; 
Capabilități civile și militare europene; Protecția civililor în misiunile și operațiunile post-conflict; 
Coordonarea Civ-Mil în țările aflate în post-conflict; Abordarea amenințărilor emergente pentru UE: 
Hybrid, StratCom; Politica externă și de securitate; Perspective ale CSDP după Brexit 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Național de Afaceri Interne, București 

Nivel de clasificare național sau 
internațional 

Internațional 

Perioada Septembrie 2016 
Tipul calificării/diploma obținută Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaționale 

Curs de analiza informațiilor nivel avansat / Utilizarea tehnicilor avansate de analiză; Utilizarea de 
programe analitice (Geomedia Professional - software GIS), Tehnici de căutare avansată în surse 
deschise. Aplicarea tehnicilor analitice în activitatea Poliției, Dezvoltarea abilităților de exprimare în 
scrisă, și verbal. 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică, București  

Nivel de clasificare național sau 
internațional 

Național 

 

 
 

Perioada Septembrie 2016 
Tipul calificării/diploma obținută Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaționale 

Modul de realizare a perchezițiilor informatice / Curs de instruire în domeniul dreptului pe domenii de 
mandate de căutare digitală; Redactarea rapoartelor care pot fi utilizate ca probe în proces; 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen 

Nivel de clasificare național sau 
internațional 

Național 

  

Perioada Septembrie 2014 
Tipul calificării/diploma obținută Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaționale 

Formator / Modalitatea de prezentare a informațiilor în vederea dobândirii unor deprinderi (formarea 
unor lucrători în diferite domenii de activitate), realizarea de prezentări 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Training and Teaching Center, București 

Nivel de clasificare național sau 
internațional 

Național 
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Perioada 

Mai - Iunie 2013 

Tipul calificării/diploma obținută Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / aptitudini 

ocupaționale 
Analiza Informațiilor 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică, București 

Nivel de clasificare național sau 
internațional 

Național 

  

  

Perioada 2006 – 2009 
Tipul calificării/diploma obținută Diplomă de licență 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaționale 

Știința și tehnologia informației / realizarea și partajarea rețelelor locale de calculatoare și accesul la 
Internet, utilizarea bazelor de date  

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

“Universitatea Titu Maiorescu”, București 

Nivel de clasificare național sau 
internațional 

Național 

 

 
Perioada 2005 – 2006 

Tipul calificării/diploma obținută Diplomă 
Domenii principale studiate / aptitudini 

ocupaționale 
Master “Comunicarea pro activă a poliției” / Analiză tranzacțională, managementul proiectelor, 
comunicarea în situații de criză 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” – București 

Nivel de clasificare național sau 
internațional 

național 

 

 
Perioada 2001 - 2005 

Tipul calificării/diploma obținută Diplomă de licență 
Domenii principale studiate / aptitudini 

ocupaționale 
Drept / studii juridice in domeniile dreptului penal, civil, constituțional, internațional, afacerilor, 
administrativ, financiar, polițienesc. 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” – București 

Nivel de clasificare național sau 
internațional 

național 

 
Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ 

Limba(i) străină(e) cunoscute  
Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B2 Utilizator 
independent C2 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Franceză  
B1 Înțelege mesaje 

complexe B1 Înțelege texte pe 
teme cotidiene A2 

Comunică cu 
fraze scurte pe 
teme diverse  

A2 Vorbește în fraze 
scurte A2 Poate scrie 

mesaje scurte 

Germană  
A1 Înțelege mesaje 

simple A1 
Înțelege texte  

simple pe teme 
cotidiene 

A1 
Comunică cu 

fraze scurte pe 
teme diverse 

A1 Vorbește în fraze 
scurte A1 Scrie fraze 

scurte 
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Competente și abilități sociale Spirit de echipă, bun comunicator, capacitate de adaptare, seriozitate, spirit de observație, flexibilitate 
în gândire, rezistență la stres, responsabil în realizarea sarcinilor primite, preocupare permanentă 
pentru pregătirea profesională. 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Inițiativă, capacitate de sinteză și analiză, capacitate decizională, monitorizarea activității echipei, 
capacitate de evaluare. 

Competențe și aptitudini tehnice - 
Competențe și aptitudini IT Cunoștințe avansate atât software (Analist Notebook I2, IBase, Geomedia Professional) cât și 

hardware 
Cunoscător al aplicațiilor dedicate structurilor de law-enforcement: S.N.R.I., S.I.M.I.E.O.P. 

Permis de conducere 
 

Date suplimentare 

Da, categoria B. 
 

2010 – prezent Membru fondator al Asociației Analiștilor din România; 
2014 – prezent – Lector în cadrul I.S.O.P. privind susținerea cursurilor din domeniul Analizei 
Informațiilor 

 
 


