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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Flutur Catalin-Mugurel 

Adresă(e) Botosani, str.Marchian nr.3, bloc M3D.,ap.16 

Telefon(oane) 0231/511825 Mobil: 0729636939 

Fax(uri) 0231/531595 

E-mail(uri) primaria@primariabt.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 16.01.1963 
  

Sex masculin 

Stare civila casatorit 

Situatia militara Stagiu militar satisfacut 
Grad: locotenent in rezerva 

  

Domeniul ocupaţional S.C Locativa S.A. Botosani  
Director General 

 
  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi responsabilităţi principale  organizarea , coordonarea şi controlul personalului din subordine, asigurarea   unui management 
eficient  al fondului locativ si  comercial    

Numele şi adresa angajatorului S.C Locativa S.A. Botosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrare Fond Locativ / sector de stat/ societatea comercială subordonată Consiliului Local 
Botoşani 

  

Perioada 2016-2020 

Funcţia sau postul ocupat Primar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei 
publice locale, indeplineşte o funcţie de autoritate publică,  îndeplineşte atribuţii exercitate în calitate 
de reprezentant al statului,  referitoare la relaţia cu consiliul local, referitoare la bugetul local, privind 
serviciile publice asigurate cetăţenilor şi alte atribuţii stabilite prin lege 

Numele şi adresa angajatorului Primaria Municipiului Botosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratia publica locala 

  

Perioada 2012-2016 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi responsabilităţi principale  organizarea , coordonarea şi controlul personalului din subordine, asigurarea   unui management 
eficient  al fondului locativ si  comercial    

Numele şi adresa angajatorului S.C Locativa S.A. Botosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrare Fond Locativ / sector de stat/ societatea comercială subordonată Consiliului Local 
Botoşani 
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Perioada 2008-2012  

Funcţia sau postul ocupat Primar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei 
publice locale, indeplineşte o funcţie de autoritate publică,  îndeplineşte atribuţii exercitate în calitate 
de reprezentant al statului,  referitoare la relaţia cu consiliul local, referitoare la bugetul local, privind 
serviciile publice asigurate cetăţenilor şi alte atribuţii stabilite prin lege 

Numele şi adresa angajatorului Primaria Municipiului Botosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratia publica locala 

  
  

Perioada 2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat Primar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Îndeplineşte o funcţie de autoritate publică,  îndeplineşte atribuţii exercitate în calitate de reprezentant 
al statului,  referitoare la relaţia cu consiliul local, referitoare la bugetul local, privind serviciile publice 
asigurate cetăţenilor şi alte atribuţii stabilite prin lege  

Numele şi adresa angajatorului Primaria Municipiului Botosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica locala 

  

Perioada 2001- 2004 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi responsabilităţi principale  organizarea , coordonarea şi controlul personalului din subordine, asigurarea   unui management 
eficient  al fondului locativ si  comercial    

Numele şi adresa angajatorului S.C Locativa S.A. Botosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrare Fond Locativ / sector de stat/ societatea comercială subordonată Consiliului Local 
Botoşani 

  

  

Perioada 2000-2004 

Funcţia sau postul ocupat Consilier local 

Numele si adresa angajatorului Primaria municipiului Botosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Drept de initiativa si decizie, in conditiile legii, in toate problemele de interes local cu exceptia celor 
care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. 

  

Perioada 2000-2001 

Funcţia sau postul ocupat Administrator 

Numele şi adresa angajatorului S.C Locativa S.A. Botosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrare Fond Locativ / sector de stat/ societatea comercială subordonată Consiliului Local 
Botoşani 

  

Perioada 1998-2000 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi responsabilităţi principale  organizarea , coordonarea şi controlul personalului din subordine, asigurarea   unui management 
eficient  al fondului locativ si  comercial    

Numele şi adresa angajatorului S.C Locativa S.A. Botosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrare Fond Locativ / sector de stat/ societatea comercială subordonată Consiliului Local 
Botoşani 

  

  

Perioada 1991-1998 
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Funcţia sau postul ocupat Director  

Activităţi şi responsabilităţi principale  planificare, organizare şi  control a activităţii economico – financiare şi de producţie  

Numele şi adresa angajatorului S.C „Construct-F.A.P.T.U.P”S.N.C 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcţii Civile , Producţie / sector privat – asociat  

  

 
Perioada 

 
1988-1991 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi specifice de predare şi instruire Discipline tehnice, Organizarea producţiei  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Electrocontact Botosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Învăţămînt  preuniversitar 

  

Perioada 1987-1988 

Funcţia sau postul ocupat Sef atelier constructii metalice 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi organizarea producţiei, coordonarea şi controlul personalului din subordine, proiectare   

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea „Electrocontact” Botosani 

  

Perioada 1986-1987 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi   de  proiectare tehnologică    

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea „Electrocontact” Botosani 
  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1982- 1987 

Calificarea / diploma obţinută Inginerie, Diploma de licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Iasi, Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi”, Facultatea de Mecanica, sectia Tehnologia Constructiilor 
de Masini 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Absolvent studii universitare de lungă durată  

  

Participări la cursuri şi stagii de 
formare 

 

Perioada Noiembrie 1999 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociatia nationala patronala si profesionala de gospodarire comunala si locativa din Romania 
/Centrul National de Formare Continua pentru Administratia publica locala 

  

Perioada Noiembrie 2000 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de perfectionare ”Locuinte pentru toti cetatenii Romaniei” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociatia nationala patronala si profesionala de gospodarire comunala si locativa din Romania- 
Comitetul National pentru Locuinte din Romania- Centruul de perfectionare si asistenta manageriala 

  

Perioada Iunie 2001 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de perfectionare” Management general” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

WIFI OSTERREICH - Camera de Comert a Austriei -Centrul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
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Premii si distinctii  2005 – Premiu pentru transparenta in administratie in cadrul Galei Premiilor de Excelenta a portarului 
www.administratie.ro  

  2005- Diploma de Excelenta pentru dedicarea si servicille si parteneriatul din partea Fundatiei Medical 
Mission  
  2006 – Premiu de excelenta pentru promovarea proiectelor de tehnologia informatiei in cadrul Galei 
Premiile de Excelenta Administratie.ro  
  2007 – Diploma de onoare pentru activitatea depusa in dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Canada 
si infratirea oraselor Botosani si Laval;  
 2007 – Dimploma de excelenta pentru participarea in cadrul proiectului „ NOAPTEA ALBA” la Botosani 
organizat de Directia Judeteana pentru Tineret Botosani.  
 

2008 – Diploma de excelenta pentru contributia deosebita in desfasurarea editiei a VIII- a a 
Concursului Interjudetean de Matematica „ Dimitrie Pompeiu; 

  2008 – Diploma de Excelenta cu prilejul aniversarii „ Zilei Pompierilor din Romania”  
 
2009- Diploma in calitate de partener in cadrul proiectului „Un parc cu verdeata – O sansa la Viata”  
”  
2009- Dimploma de Excelenta pentru promovarea si imbogatirea valorilor Colegiului National 
A.T.Laurian Botosani cu ocazia aniversarii a 150 de ani.  
2009- Diploma aniversara cu ocazia Zilei Pompierilor din Romania.  
2009- Diploma de Excelenta pentru promovarea imaginii scolii de Industrie Usoara Botosani  
2009- Diploma de Excelenta pentru merite deosebite in promovarea culturii in spatiul romanesc cu 
ocazia Concursului de Creatie Literara „ Veronica Micle”  
2009- Diploma aniversara cu prilejul sarbatoririi „Zilei Armatei Romaniei”  
2009 – Diploma de Excelenta pentru sustinerea participarii la etapa judeteana a concursului national 
de produse finale ale proiectelor finantate prin programe comunitare „ Made for Europe”, a Ghidului 
metodic pentru invatamantul prescolar  

  2009 – Diploma de Excelenta pentru contributii deosebita in slujba invatamantului economic si 
comercial, pentru promovarea si dezvoltarea valorilor scolii, culturii si civilizatiei romanesti – Colegiul 
Economic „ Octav Onicescu” Botosani  
  2009- Premiu de excelenta pentru patrimoniu cultural cu ocazia Expozitiei de turism Internationala din 
Lugano – Elvetia  
 2009- Certificat pentru organizarea celui mai lung tur ciclist din Romania – Gillete Phenomenal Tour ( 
3096 km )  
2009 – Diploma de Excelenta pentru sprijinul si colaborarea deosebita fata de Asociatia Culturala „ 
Cheia Sol” Botosani 

 
2010- Diploma de excelenta pentru sprijinul acordat in realizarea Simpozionului International „ 
Eminescu nemuritor” desfasurat la Scoala I-III Opriseni, raionul Hliboca, regiunea Cernauti, Ucraina.  

2010 – Diploma aniversara cu ocazia sarbatoririi a 160 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane;  
2010 – Diploma de Excelenta pentru implicarea si sprijinirea proiectului Earth Hour 2010.  
 
 

Perioada Iulie 2004 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul deseurilor municipale in perspectiva directivelor europene si a integrarii Romaniei in 
Uniunea Europeana 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociatia Romana de Salubritate 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceza, Germana 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceza   B1  B2  B1  A2  B2 

Limba germana   A2  B2  B2  A2  B2 

http://www.administratie.ro/
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, creativitatea si o buna capacitate de comunicare dobândite prin activitatea 
desfăsurată la locul de muncă, 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Adaptabilitate la conditii de stres, bun lider, bun negociator, diplomat, un puternic simt al dreptatii, 
Planificare şi organizare  şi control  prin activitatea desfăşurată la locul de muncă 

 
- Primar al Municipiului Botoşani 
- director general SC Locativa SA 
- sef atelier proiectare SC Electrocontact SA 
- administrator  societate privată 
- Preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Locativa SA – 1998-iunie 2004 
- membru al Consiliului de Conducere - Asociaţia patronală UGIR 1903  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Activitate de proiectare , desen tehnic  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS Office si Internet- nivel mediu  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Teatru, literatura, imaginatie 
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare 1997-1999 – Prședintele Organizației Județene a PD Botoșani 
2004-2014 – Președintele Organizației Județene a PDL Botoșani 
2014-2016 – Președintele Organizației Județene a PNL Botoșani 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


