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DECIZIA NR. 1697/ 19.12.2022 

 

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și 

alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 212 alin. (1), alin. (11) și alin. (4) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității 

de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 

privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

În conformitate cu art. 65 alin. (1), alin (3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2017 privind 

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, societatea are obligația de a publica raportul anual inclusiv în formă 

consolidată în termen de cel târziu 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar. 

 

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară (A.S.F.) a fost verificat modul în care societatea MECANICA FINĂ S.A. a 

respectat obligația de transparență privind publicarea şi transmiterea la operatorul de piață şi 

la A.S.F. a Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021. 

 

În urma verificării Raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021, 

publicat la data de 29.04.2022, s-a constatat faptul că nu a fost respectată obligația de a publica 

raportul financiar anual în formă consolidată, respectiv acesta nu cuprindea conturile 

consolidate întocmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de 

contabilitate, precum şi conturile anuale ale societăţii-mamă. 

 

În acest sens se reține faptul că, potrivit informațiilor existente în cadrul situațiilor 

financiare întocmite de societate, la 31 decembrie 2021 societatea Mecanica Fină S.A. deținea 

participații în două companii și controla alte trei companii, după cum urmează: ITAGRA S.A. 

(99.997%), MOLLO RE S.A. (99.850%), BIO VALLEY S.R.L. (90.397%), ITAGRA BIO 

TERRA (99.997%) și VERA WELLNESS S.R.L. (49.925%).  

 

În conformitate cu standardul IFRS 10 Situații financiare consolidate paragraful 4, O 

entitate care este societate-mamă trebuie să prezinte situații financiare consolidate. 

 

Raportul financiar aferent anului 2021 (forma consolidată) a fost publicată de societate 

în data de 28.10.2022. 

 

Prin adresa nr. SI-DG/18669/02.11.2022, a fost transmis Raportul de control permanent 

întocmit în scopul verificării modului în care au fost respectate de către Consiliul de 

Administrație al societății MECANICA FINĂ S.A. prevederile art. 65 alin. (1), alin. (3) și 

alin. (4) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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Potrivit informațiilor comunicate  prin adresa nr. 146/07.11.2022, înregistrată la A.S.F. 

cu nr. SI-DG/18920/08.11.2022, dl. Mollo Sergio - Președintele Consiliului de Administrație, 

a luat la cunoștință aspectele reținute în cuprinsul Raportului de control permanent nr. SI-

DG/18669/02.11.2022 și a confirmat corectitudinea concluziilor direcției de specialitate, fără 

a formula obiecţii față de faptele constatate. 

  

În contextul descris, se constată încălcarea obligației prevăzută de art. 65 alin. (1), alin. 

(3) și alin. (4) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

potrivit cărora emitentul are obligația să întocmească, să publice și să transmită la A.S.F. și la 

operatorul de piață, în termenul legal, respectiv „cel târziu la 4 luni după sfârşitul exerciţiului 

financiar 2021”, Raportul financiar pentru anul 2021, în formă consolidată, faptă ce constituie 

contravenție potrivit art. 146 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare se sancționează, în cazul persoanelor 

fizice, cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de 

două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în 

cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. 

c) pct. 3 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Persoana responsabilă este dl. Mollo Sergio, în calitate de Președinte al Consiliului de 

Administrație – Director General al societății MECANICA FINĂ S.A. și semnatar al 

rapoartelor transmise de societate, care nu a întreprins în timp util demersurile necesare 

publicării raportului financiar anual aferent exercițiului financiar 2021, în formă consolidată, 

astfel încât investitorii să fie informați corect, complet și în termenul legal cu privire la situația 

financiară a societății.  

 

În temeiul art. 65 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 146 alin. (1) lit. b) și art. 147 alin. (1) 

lit. c) pct. 3 (i) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din 

cadrul Autorității de Supraveghere Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în 

ședința din data de 14.12.2022,  
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Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea 

 

DECIZIE 

 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 14.400 de lei domnul Mollo Sergio, în 

calitate de Președinte al Consiliului de Administrație – Director General al societății 

MECANICA FINĂ S.A. (CUI 655). 

Art. 2. (1) Amenda se achită la Direcția Generală Venituri Buget Local Sector 2 

București în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.  

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 

alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite A.S.F., Direcția Generală - Sectorul 

Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii. 

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), 

se vor lua măsuri în vederea executării silite.  

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, 

la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia contencios administrativ şi fiscal, în conformitate cu 

prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Mollo Sergio prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire și societății MECANICA FINĂ S.A. 

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea 

Sancțiuni/ Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 

24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și se transmite B.V.B. în vederea publicării. 

Art. 6. (1) Decizia nr. 1697/19.12.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul 

Mollo Sergio.  

(2) În cazul în care domnul Mollo Sergio nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în 

vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de piață și al A.S.F. 

 

PREȘEDINTE 

Nicu MARCU 
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