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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE  

PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE 
 

 

 

 
 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni (C.P.P.I.) a organizat în data de 18 mai 2019 

simpozionul tematic ”20 DE ANI DE DEBLOCARE A ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PRIN SISTEMUL 

DE COMPENSARE DATORII ȘI CREANȚE ALE AGENȚILOR ECONOMICI”. 

 

La eveniment au participat, prin reprezentanți, inspectori de compensare, persoanele juridice care 

utilizează sistemul de compensare ca și mijloc de stingere a datoriilor și a creanțelor restante, pe baza 

Ordinului de compensare. 

 

Din partea CECCAR a participat președintele Filialei București, domnul ANDREI AUREL. 

  

Întâlnirea a permis un schimb de experiență între specialiștii din țară în materie de stingere a obligațiilor 

de plată restante, nemonetar, prin Ordine de compensare și totodată o evaluare a sistemului de 

compensare ca și instrument de deblocare a economiei românești. 

 

Din materialul prezentat am aflat că acest sistem de compensare funcționează neîntrerupt din anul 1999. 

Este un sistem nonmonetar de stingere a datoriilor și a creanțelor restante ale agenților economici, este un 

sistem de interes public utilizat de toți agenții economici cu sediul în România, sistem care a înlocuit alte 

două sisteme de compensare ce au funcționat din 1992 până în 1999: compensările cu ”Ordine de 

compensare RENEL – CONEL cu valori nominale de 25, 50 şi 100 milioane lei” și compensările cu 

”procese verbale de compensare reglementate de OUG10/1997”. 

 

Datele statistice prezentate au arătat faptul că actualul sistem de compensare: a diminuat blocajul 

financiar din economia românească prin reducerea arieratelor agenților economici, a asigurat prevenirea 

intrării în incapacitate de plată și totodată combaterea întârzierii la plată.   

  

Valoarea totală a arieratelor diminuate prin compensare a atins pragul 65,9mld EURO, cu o medie de 

192012lei/circuit/ag.ec.. 

 

Sistemul de compensare a fost mereu în sprijinul agenților economici cu capital de stat sau privat pentru a 

stinge datoriile restante folosind operațiunea de compesare, pe baza Ordinului de compensare. 

 

Materialul prezentat a scos în evidență atributele principale ale sistemului, faptul că: identifică soluții noi 

de compensare pe baza informațiilor transmise de agenții economici, asigură finalitatea operațiunilor de 

compensare, elimină posibilitatea de fraudă, adună într-o operațiune de compensare mai mult de 2 

persoane juridice române, asigură transparența tuturor operațiunilor de  compensare, permite  analiza 

retroactivă a activității de compensare, asigură păstrarea, depozitarea și utilizarea informațiilor, datelor și 

situațiilor transmise de către agenții economici în condiții de confidențialitate și siguranță, poate fi accest 

în timp real. 

 

În prezent, procedura de compensare a datoriilor neplătite și neîncasate între persoanele juridice cu sediul 

în România este reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri 

pentru prevenirea incapacităţii de plată cu modificările și completările ulterioare şi prin Hotărârea 

Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor 

nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar 

şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă 

ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările și completările ulterioare. 
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Acest cadru normativ reglementează activitatea de compensare ca formă de plată nonmonetară 

desfășurată de contribuabilii, persoane juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare 

sau tipul de proprietate, a datoriilor neplătite la termenele scadente, activitate coordonată de Sucursala 

București a Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie, instituție publică cu finanțare din 

venituri proprii ce funcționează în subordinea Ministerului Economiei, prin Structura de compensare. 

 

C.P.P.I. dezvoltă sistemul de compensare pentru a răspunde astfel cerințelor actualului program de 

guvernare 2017 – 2020 care cuprinde în Capitolul Economie, Subcapitolul Politici Industriale, Programul 

de Diminuare a Blocajului Financiar în Economie, pag.39, „Diminuarea blocajului financiar și a 

pierderilor în economie prin flexibilizarea mecanismului de compensare a datoriilor nerambursate la 

scadență ale operatorilor economici”.   

 

Astfel, în cadrul simpozionului a fost prezentat ”Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, 

persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie”, proiect inițiat 

și elaborat de C.P.P.I. sub directa îndrumare a Direcției Juridice și Relaţii Instituţionale și a Direcției 

Politici Industriale și Competitivitate din cadrul Ministerului Economiei. 

 

Proiectul a fost elaborat în spiritul respectării Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale transpusă în 

Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia şi autorități contractante, 

actualizată, care stipulează faptul că în raporturile dintre profesioniști, termenul de plată nu poate fi mai 

mare de 60 de zile calendaristice. 

 

Prin acest proiect de act normativ C.P.P.I. și-a propus reglementarea unui sistem de compensare 

informatizat, securizat, care să faciliteze realizarea operațiunilor de compensare într-un mod cât mai sigur 

și facil pentru operatorii economici. 
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