
 

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Sectorul Sistemului de Pensii Private   

 
 
 
 
 

DECIZIA NR. 72/19.01.2015 
 
 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară 
 

 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. c), art. 6 
alin. (1) şi alin. (3) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 
(denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
113/2013 cu modificările şi completările ulterioare, 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 16 alin. (2) 
lit. a) din Norma nr. 12/2013 privind protecția participanților în cazul fuziunii fondurilor de 
pensii administrate privat, precum și procesul verbal prevăzut la art. 21 alin. (1) din Norma 
nr. 12/2013, 

 Ca urmare a adresei EUREKO – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/104324/27.10.2014, 

 În baza Notei Direcţiei Reglementare-Autorizare nr. SP/DRA 45/08.01.2015 privind 
finalizarea operațiunii de fuziune a Fondului de Pensii Administrat Privat EUREKO, în 
calitate de fond absorbit, cu Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL, în calitate de fond 
absorbant, 

 

 În urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 14.01.2015  
 
Emite următoarea: 
 

DECIZIE 
 

 Art. 1 – Se retrage autorizația Fondului de Pensii Administrat Privat EUREKO, emisă 
prin Decizia nr. 105 din 28.08.2007. 

 

Art. 2 – Se radiază Fondul de Pensii Administrat Privat EUREKO din subsecțiunea 
fondurilor de pensii administrate privat a Registrului A.S.F..  

 

Art. 3 – Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către EUREKO 
- SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., cu sediul 
social în București, sector 3, Bdul Decebal nr. 25-29, etaj 4 - spațiul A și etaj 5 - spaţiul B 
(clădirea de birouri Olympia Tower), având numărul de înregistrare la O.N.R.C. 
J40/12218/25.06.2007 şi Codul Unic de Înregistrare 21994409, autorizată prin Decizia nr. 53 
din 01.08.2007, cu Codul de Înscriere în Registrul A.S.F. SAP-RO-22006846. 

 

Art. 4 – Direcția Reglementare-Autorizare, Sectorul Sistemului de Pensii Private, 
asigură comunicarea prezentei decizii. 



 

 

Art. 5 – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, 
precum și în două cotidiene centrale, conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

MIŞU NEGRIŢOIU 

 

 
 
 
 
 

DECIZIA NR. 74/19.01.2015 
 
 
 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară 
 

 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. c), art. 6 
alin. (1) şi alin. (3) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară 
(denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
113/2013 cu modificările şi completările ulterioare, 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 16 alin. (2) 
lit. b) din Norma nr. 12/2013 privind protecția participanților în cazul fuziunii fondurilor de 
pensii administrate privat, precum și procesul verbal prevăzut la art. 21 alin. (1) din Norma 
nr. 12/2013, 

 Ca urmare a adresei EUREKO – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/104324/27.10.2014, 

 În baza Notei Direcţiei Reglementare-Autorizare nr. SP/DRA 45/08.01.2015 privind 
finalizarea operațiunii de fuziune a Fondului de Pensii Administrat Privat EUREKO, în 
calitate de fond absorbit, cu Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL, în calitate de fond 
absorbant, 

 În urma deliberărilor din cadrul ședinței din data de 14.01.2015,  
 
 
Emite următoarea: 
 

DECIZIE 
 

 Art. 1 – Se retrage autorizația de administrare a unui fond de pensii administrat privat 
acordată EUREKO - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII 
PRIVATE S.A. prin Decizia nr. 53 din 01.08.2007. 

Art. 2 – Se radiază EUREKO – SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR 
DE PENSII PRIVATE S.A. din subsecțiunea administratorilor de fonduri de pensii 
administrate privat a Registrului A.S.F.. 

Art. 3 – De la data comunicării prezentei decizii, îi este interzis EUREKO – 



 

 

SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. să 
desfășoare activități de administrare a unui fond de pensii administrat privat, potrivit Legii nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art. 4 – Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către EUREKO 
- SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., cu sediul 
social în București, sector 3, Bdul Decebal nr. 25-29, etaj 4 - spațiul A și etaj 5 - spaţiul B 
(clădirea de birouri Olympia Tower), având numărul de înregistrare la O.N.R.C. 
J40/12218/25.06.2007 şi Codul Unic de Înregistrare 21994409, autorizată prin Decizia nr. 53 
din 01.08.2007, cu Codul de Înscriere în Registrul A.S.F. SAP-RO-22006846. 

Art. 5 – Direcția Reglementare-Autorizare, Sectorul Sistemului de Pensii Private, 
asigură comunicarea prezentei decizii. 

Art. 6 – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, 
precum și în două cotidiene centrale, conform prevederilor art. 81 alin. (4) din Legea nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

 
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, 

MIŞU NEGRIŢOIU 

 


