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Raportul Consiliului de Supraveghere 
 

Activităţi de bază 

S.C. VES S.A. (denumita in continuare VES SA sau ”Compania)” este o companie românească cu 

sediul social în România, județul Mureș, localitatea Sighișoara, a cărei activitate de bază o 

reprezintă producția și comercializarea de vase emailate şi teflonate, convectoare cu gaze 

naturale, sobe de gătit şi încălzit, șemineuri cu combustibili solizi, griluri de grădină, produse 

vopsite în câmp electrostatic, precum şi alte articole din tablă, emailate sau vopsite.   

 

Scopul raportului 

Scopul prezentului raport îl reprezintă,  cu precadere,  transparența şi interesul de a menține 

acționarii informați privind activitatea companiei și modificarile care intervin în decursul anului. 

Acesta este motivul pentru care, în primul an de funcționare a Consiliului de Supraveghere, după 

adoptarea sistemului de administrare dualist de către Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor din data de 18 ianuarie 2012, consiliul a acordat o atenție deosebită direcției 

strategice, rezultatelor companiei și a manifestat o continuă preocupare pentru înțelegerea și 

respectarea prevederilor privind funcționarea societăților în sistem de guvernanță corporativă 

dualist și rolul Consiliului de Supraveghere în cadrul acestui nou sistem de administrare. 

Prezentul raport dorește să prezinte o sinteză a principalelor puncte de interes ale Consiliului de 

Supraveghere din anul 2012. 
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Alte informații importante, care nu se regăsesc în prezentul raport, pot fi acesate de către actionari 

și alte părți interesate fie prin accesarea site-ului companiei, fie prin adresarea de întrebări în 

cadrul Adunărilor generale ale acționarilor. 

 

Guvernanţa corporativă 

Compania a acordat o foarte mare importanță principiilor bunei guvernanțe corporatiste  aderând 

la principiile stipulate în codul de guvernanță corporativă al bursei de Valori București. Membrii 

Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului au acordat permanent atenția ce se cuvine 

îndatoriririlor de diligență și loialitate, atât față de companie, cât și față de acționari. În acest sens, 

membrii celor două organisme de conducere au luat decizii relativ la activitatea companiei doar în 

bunul interes al acesteia, apărând interesele acționarilor și angajaților. 

 

Structurile de guvernanţă 

Începând cu data de 18 ianuarie 2012, compania a decis modificarea sitemului de administrare 

unitar, prin adoptarea unui sistem de administrare bazat pe o structură dualistă, format din: 

 Un Directorat, care are ca și principală îndatorire gestiunea zilnică a activității companiei în 

conformitate cu prevederile Actului Constitutiv în vigoare și a legilor romane.  

 Un Consiliu de Supraveghere al cărui autoritate conferită de către acționari și legislația în 

vigoare, este aceea de a controla managementul companiei. Principalele atribuții care intră 

în sfera Consiliului de Supraveghere, potrivit reglementărilor Legii 31/1990 sunt 

următoarele: ”(1) exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre 

directorat; (2) numeste si revoca membrii directoratului; (3) verifica conformitatea cu legea, 

cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a 

societatii; (4) raporteaza cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la 

activitatea de supraveghere desfasurata” 

 Atât membri Directoratului, cât și cei ai Consiliului de Supraveghere sunt obligați să-și exercite 

atribuțiile și să își desfășoare activitatea astfel încât să respecte interesele companiei și ale 

acționarilor companiei. 

 

Membrii Consiliului de Supraveghere 

Confom primului Act Constitutiv al companiei, aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor în data de 18 ianuarie 2012, privind trecerea de la sistemul unitar, la sistemul de 
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guvernanță corporativă bazat pe o structură dualistă, Consiliul de Supraveghere a fost format din 

5 membri, aleși pe o perioadă de 2 ani, de la data numirii lor de către Adunarea Generală Ordinară 

a Acționarilor. Componența primului Consiliu de Supraveghere a fost următoarea:  Alexandru 

Fărcaș (Președinte al Consiliului de Supraveghere), Monica–Elena Fărcaș (Vicepreședinte al 

Consiliului de Supraveghere), Mihai Buliga, Pierre-Yves Matile și S.C. Beausoleil Business 

Consulting S.R.L. prin reprezentant permanent, dl Antoine Armand  Ferreira. 

În urma renunțării domnului Pierre-Yves Matile la mandatul său de membru în Consiliul de 

Supraveghere, pe poziția vacantă a fost numit domnul Dan Weiler începând cu data de 29 iunie 

2012. 

În data de 17 decembrie 2012, Adunarea Generală a Acționarilor a decis reducerea numărului de 

membri ai Consiliului de Supraveghere de la 5(cinci) la 3(trei). În consecință noua componență a 

Consiliului de Supraveghere este următoarea: S.C. Ildate Management S.R.L. prin reprezentant 

permanent domnul Alexandru Fărcaș (Președinte al Consiliului de Supraveghere), Monica-Elena 

Fărcaș (Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere) și  Mihai Buliga (membru al Consiliului de 

Supraveghere).  Membri Consiliului au fost aleși pe o perioadă de 4 ani. Niciunul din membri 

Consiliului de Supraveghere nu ocupă o poziție executivă în cadrul companiei. 

Pe această cale, Consiliul de Supraveghere ar dori să aducă mulțumiri domnilorPierre-Yves Matile 

si Antoine Ferreira pentru întreaga activitate desfășurată pe  perioada madatului său în cadrul 

Consiliului. 

 

Membrii Directoratului 

Directoratul este compus din 3 (trei) membri. Primii membri ai Directoratului companiei au fost 

numiți în data de 24 ianuarie 2012, respectiv 9 februarie 2012. Astfel componența primului 

Directorat a fost: Dl. Mihail Lazaroae (Președinte al Directoratului și Director Financiar), Dl. Druia 

Laurențius-Gregor (membru al Directoratului și Director de Vânzări) și Dl. Velcherean Gheorghe 

(membru al Directoratului și Director de Operațiuni). În urma renunțării la mandatul acordat de 

Consiliul de Supraveghere al companiei domnului Mihail Lăzăroae, începând cu data de 1 iulie 

2012, atribuțiile sale au fost preluate de către domnul Fetiță Alin-Sorin. Începând cu data de 19 

noiembrie 2012, atribuțiile domnului Gheorghe Velcherean, al cărui madat încetează, sunt 

preluate de Președintele Directoratului, domnul Fetiță Alin Sorin, care devine acum Președinte al 

Directoratului și Director de Operațiuni. Pe poziția rămasă vacantă, Consiliul de Supraveghere al 

companiei o numește membru al Directoratului și Director Financiar pe doamna Oana Gherman. 
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În consecință, la data de 19 noiembrie 2012, componența Directoratului era următoarea: Fetiță 

Alin-Sorin (Președinte al Directoratului și Director Operațiuni), Oana Gherman (membru al 

Directoratului și Director Financiar) și Druia Laurențius-Gregor (membru al Directoratului și 

Director de Vânzări). În urma renunțării domnului Druia-Laurențius Gregor la mandatul de 

membru în Directorat, Consiliul de Supraveghere o numește, în data de 17 decembrie 2012, pe 

poziția vacantă, pe Mioara Handaric. Astfel, la data prezentului raport,  componența Directoratului 

este următoarea: Alin-Sorin Fetiță (Președinte al Directoratului și Director Operațiuni), Oana 

Gherman (membru al Directoratului și Director Financiar) și Mioara Handaric (membru al 

Directoratului și Director de Vânzări). 

Consiliul de Supraveghere le mulțumește și pe această cale lui Mihail Lăzăroae, Gheorghe 

Velcherean și Laurențius-Gregor Druia pentru întreaga lor activitate și interesul manifestat față de 

buna funcționare a companiei. 

  

Activitatea Consiliului de Supraveghere în anul 2011 

Consiliul de Supraveghere al companiei a evaluat in permanență poziţia şi perspectivele 

companiei îndeplinindu-și atribuțiile în conformitate cu legislațiaîn vigoare, Actul Constitutiv, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare și alte reglementări interne relevante, Codul de 

Guvernanţă Corporativă.  Conform îndatoririi principale a Consiliului de Supraveghere de a 

superviza activitatea Directoratului, în decursul anului 2012, am monitorizat îndeaproape 

activitatea acestuia și ne-am implicat în luarea deciziilor cu impact semnificativ asupra companiei. 

În cazurile impuse de lege, de Actul Constitutiv sau de reglementările interne ale companiei, 

Consiliul de Supraveghere a adoptat decizii întemeiate pe o analiză minuţioasă. Preşedintele 

Directoratului a informat în mod constant Consiliul de Supraveghere cu privire la evoluţiile 

curente privind activitatea companiei, tranzacţiile semnificative şi deciziile ce urmau a fi adoptate. 

Membrii Consiliului de Supraveghere au avut in cursul anului 2012, 12 sedinte de Consiliu la care 

au participat majoritatea membrilor.  

 

 

Ședința din 24 ianuarie 2012 a Consiliului de Supraveghere 

La prima ședintă a Consiliului de Supraveghere organizată la scurt timp după numirea de către 

acționari a acestuia s-au adoptat decizii cu caracter predominant organizatoric. Doamna Monica-

Elene Fărcaș a fost desemnată vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere, au fost înființate 
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Comitetul permanent de Audit si Control avându-i ca și membri pe Antoine Armand Ferreira și 

Monica Elena Fărcaș și Comitetul permanent de Resurse Umane avându-i ca și membrii pe 

Alexandru fărcaș și Pierre-Yves Matile. Tot în cadrul ședinței din data de 24 ianuarie 2012 au fost 

aleși primii doi membrii ai Directoratului și anume Gheorghe Velcherean (membru și Director de 

operațiuni) și Laurențius-Gregor Druia (membru și Director de Vânzări). 

 

Ședința din 9 februarie 2012 a Consiliului de Supraveghere 

În cadrul ședinței din data de 9 februarie 2012, se alege cel de-al treilea membru al Directoralui, 

componența acestuia fiind următoarea: Mihail Lăzăroae (Președinte al Directoratului), Gheorghe 

Velcherean(membru și Director de operațiuni) și Laurențius-Gregor Druia (membru și Director de 

Vânzări).  Se discuta planul de cash si se amana aprobarea unui plan de lichidare de stocuri și 

crearea de stocuri tampon. 

 

Ședința din 29 februarie 2012 a Cosniliului de Supraveghere 

In cadrul ședinței din data de 29 februarie 2012, se discuta situaţiile anuale aferente anului 2011 

şi cele financiare prognozate pe anul 2012, se analizează rapoartele întocmite de membri 

Directoratului și se decide clarificarea in detaliu a ipotezelor privind bugetul de vinzari, necesarul 

de materie prima si personal si  planul de cash. 

 

Şedinţa din 26 martie a Consiliului de Supraveghere 

În cadrul şedinţei din 26 martie a Consiliului de Supraveghere, au fost discutate în detaliu situaţiile 

financiare anuale şi pe cele consolidate ale anului 2011. În urma evaluarii ipotezelor si clarificarea 

obiectivelor prioritare s-a aprobat BVC –ul planul de cash si  s-a procedat la postarea acestora pe 

pagina de internet a societății și dezbaterea și aprobarea lor de către AGA. 

 

Şedinţa din 7 iunie 2012 a Consiliului de Supraveghere 

La data ded 7 iunie 2012 Consiului de Supraveghere a luat act de demisia domnului Mihail 

Lăzăroae din funcția de Președinte al Directoratului și Director Financiar al companiei începând cu 

data de 1 iulie 2012. În locul domnului Mihail Lăzăroae, Consiliul de Supravghere l-a numit pe 

domnul Fetiță Alin Sorin. Noua componență a Directoratului începând cu data de 1 iulie 2012 a 

fost următoarea: Fetiță Alin Sorin (Președinte al Directoratului și Director financiar), Gheorghe 

Velcherean(membru și Director de operațiuni) și Laurențius-Gregor Druia (membru și Director de 
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Vânzări). Tot în cadrul ședinței din data de 7 iunie se aprobă și modificarea organigramei 

companiei conform propunerii Directoratului. 

 

Şedinţa din 18 iulie 2012 a Consiliului de Supraveghere 

În cadrul ședinței din data de 18 iulie, pe lângă informarea Directoratului privind activitatea de zi 

cu zi a companiei, se ia act de demisia domnlui Pierre Yves Matile din functia de membru al 

Consiliului de Supraveghere, iar în locul domnului Pierre Yves Matile, pe poziția rămasă vacantă, 

este numit domnul Dan Weiler, până la alegerea unui nou membru de către Adunarea generală a 

Acționarilor. 

 

Şedinţele din 31 august și 24 septembrie 2012 ale Consiliului de Supraveghere 

În urma unei atente analize o posibilităților de finanțare proprii ale companiei, consiliul a aprobat 

accesarea unei noi facilități de creditare, de această  dată  de tip factoring, cu unități bancare 

diferite și alegerea formulei de creditare celei mai avantajose pentru companie.  

 

Şedinţa din 5 octombrie 2012 a Consiliului de Supraveghere 

Consiliul de Supraveghere a discutat în cadrul ședinței din data de 5 octombrie 2012 și a aprobat 

ulterior dezbaterilor, prelungirea facilităților deja existente de credit de tip overdraft si a celei de 

factoring existente pentru încă  12 luni de la data adoptării deciziei. 

  

Şedinţa din 26 octombrie 2012 a Consiliului de Supraveghere 

Ședința din data de 26 octombie 2012 a fost o ședință în cadru cărei s-a  propunerile directoratului 

in  crearea unui lanț de aprovizionare și alte aspecte strategice care să ducă la o adaptabilitate 

crescuta a companiei la volatilitatea si cerintele de flexibilitate ale clientilor 

  

Şedinţa din 19 noiembrie 2012 a Consiliului de Supraveghere 

La data de 19 noiembrie 2012 Consiliul de Supraveghere a luat act de încetarea mandatului 

domnului Gheorghe Velcherean din funcția de membru al Directoratului și Director de Operațiuni 

al companiei. Atribuțiile domnului velcherean sunt preluate de către Președintele Directoratului, 

domnul Alin Sorin Fetiță, care devine Președinte al Directoratului și Director de Operațiuni. Pe 

poziția rămasă vacantă, Consiliul de Supravghere o numește pe doamna Oana Gherman. Noua 

componență a Directoratului începând cu data de 19 noiembrie 2012 a fost următoarea: Fetiță 
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Alin Sorin (Președinte al Directoratului și Director de Operațiuni), Oana Gherman(membru și 

Director Financiar) și Laurențius-Gregor Druia (membru și Director de Vânzări). 

 

Şedinţa din 17 decembrie 2012 a Consiliului de Supraveghere 

La data de 17 decembrie 2012 Consiliul de Supraveghere ia act de demisia domnului  Laurențius-

Gregor Druia din funcția de membru al Directoratului și Director de Vânzări al companiei.  Pe 

poziția rămasă vacantă, Consiliul de Supravghere o numește pe doamna Mioara Handaric. Noua 

componență a Directoratului începând cu data de 17 decembrie 2012 și până în prezent este 

următoarea: Fetiță Alin Sorin (Președinte al Directoratului și Director de Operațiuni), Oana 

Gherman (membru și Director Financiar) și Mioara Handaric (membru și Director de Vânzări). 

 

Comitetul de Audit 

Activitatea de audit desfasurata de-a lungul anului a vizat urmatoarele domenii si masuri: 

verificarea sistemului de costing si a datelor relevante pentru politica de pret, verificarea politicii 

de discounturi si a profitabilitatii portofolilui de produse, verificarea eficacitatii sistemului de 

controling din subordinea Directoratului, evaluarea oportunitatii restringerii portofoliului de 

produse si clienti ca masura de imbunatatire a profitabilitatii, evaluarea solutiilor de ambalare si 

efientizarea a activitatii logistice, evaluarea solutiilor privind imbunatatirea gradului de 

valorificare a materirie prime, evaluarea propunerilor de valorificarea a stocurilor. 

 

Auditorul independent Raportarea financiară în conformitate cu standardele 

internaţionale 

În data de se 17 decembrie 2012 se aprobă desemnarea societatii JP Auditors & Advisors SRL cu 

sediul în Cluj-Napoca in functia auditor financiar extern al Societatii, în conformitate cu 

standardele internaționale. 

 

Dividendul 

Consiliul a aprobat capitalizarea profitului afrent anului 2012. 
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Guvernanţa corporativă 

Compania respectă citeva din  prevederilor cuprinse de Codul de Guvernanță Corporativă 

completând și publicând declarația”Aplici sau explici”. Pentru 2013 vom  urmari continuarea 

asimilarii criteriilor de guvernanta corporativa. 

 

 

Cluj-Napoca, 28 martie 2013 

S.C. ILDATE MANAGEMENT S.R.L.  

prin reprezentant permanent Alexandru Fărcaș 

Preşedinte al Consiliului de Supraveghere 

Prezentarea companiei | Segmentele de activitate | Dezvoltare durabilă |  

 

 

 


