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INFORMAŢII PERSONALE 
Nume                                                        LASC DUMITRU DANIEL 
Adresă                                                      ARAD, STR. TRENULUI, NR.103, JUD.ARAD 
Telefon                                                      0735012172 
Fax 
E-mail                                                        daniel.lasc@imotrustarad.ro 
Data naşterii                                             08 ianuarie 1985 

 
 

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ 

Ianuarie 2014 - 2016 
SC ARCVIA MINERVA SA – domeniul de activitate al firmei este: 
Dezvoltare (promovare) imobiliară 

Functia ocupata –   Membru al Directoratului ARCVIA MINERVA SA  

      

Ianuarie 2014 - prezent 

SC IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT SA  
Functia ocupata –  Consilier Juridic 

 

Aprilie 2013 – prezent 

SC IMOTRUST SA domeniul de activitate al firmei este: Dezvoltare 

(promovare) imobiliară 
Functia ocupata – Membru al Directoratului SC IMOTRUST SA 

 

Iunie 2011  
SC IDEEA TRUST BUSINESS SRL 
Functia ocupata –  Consilier Juridic 

 

Septembrie 2009 
SC GLOBE CODLEA SRL 
Functia ocupata –  Consilier Juridic 

 
2004 – 2008 UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIS” ARAD 
– 

     specializarea 
STIINTE JURIDICE 

 
2008 -  2015       Consilier Juridic la Divizia IMOTRUST 
PARTENERS MANAGEMENT SA 

 
IMOTRUST SA 
Membru Directorat 
 

- indeplinirea atributiilor prevazute de lege, de contractul de societate 
si statutul societatii privind administrarea societatii ; 
- sa indeplineasca toate actele necesare si utile pentru realizarea 
obiectului de activitate al Societatii ; 
- sa reprezinte Societatea in raport cu tertii si in justitie ; 
- sa stabileasca directiile principale de activitate si de dezvoltare a 
societati 
- asigura respectarea statutului, a hotararilor AGA, a hotararilor 
Consiliului de Supraveghere, a deciziilor Directoratului si a procedurile 
interne, in special a procedurii de functionare a Directoratului. 
- planifica, conduce si deruleaza activitatea departamentului juridic, 
conform organigramei si obiectului de activitate al angajatorului. 
- intermediaza si verifica efectuarea lucrarilor cadastrale(unificare, 
apartamentare, intabulare, parcelare, etc.) cu firmele/institutiile de 
topografie si cu cadastru. 
-asigura secretariatul pentru intrunirile AGA si ale 
Directoratului/Consiliului de Administratie. Astfel: pastreaza si 
comleteaza la zi si conform legii si hotararilor luate in toate registrele 
de procese verbale ale sedintelor AGA si Directorat; convoaca AGA; 
pregateste si transmite documentele necesare AGA, etc. 
 

 
 



 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

Limba maternă                              ROMANA 
Limbi străine cunoscute              - ENGLEZA : CITIT –nivel mediu , VORBIT- nivel mediu .

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 
Aptitudini şi competenţe 
tehnice 

 
 

 
Foarte bune cunostinte Excel, Word , Outlook

Permis de conducere                   - categoria B 


