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MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUȘTENI
  
 

 
Principalele modificări  

impuse de noile reglementări privind activitate de compensare  

H.G. nr. 773/2019 

 

Începând cu data de 31/12/2019: 

 

- Toate operațiunile de compensare se realizează pe baza informațiilor transmise prin INTERNET 

la adresa WEB dedicată: http://gama.cppi.ro; 

 

- Adresa web dedicată, http://gama.cppi.ro  va fi publicată pe website-ul CPPI, 
https://cppibusteni.weebly.com/compensare.html , și pe actualul website de compensare, 

http://gama.imi.ro , prin decizia directorului general al CPPI; 

- Nu se mai utilizează ordinele de compensare tipărite de Imprimeria Națională. Fiecare persoană 

juridică descarcă Ordinul de compensare din SIC căruia i s-a atribuit o serie și un număr unic; 

 

- Semnarea ordinelor de compensare se poate face și online folosind semnătura electronică 

calificată; 

 

- Facturile se încărcă individual sau fișiere de facturi, existând posibilitatea de a descărca modelul 

de fișier; 

 

- Când o persoană juridică încarcă facturile în SIC, partenerul trebuie doar să valideze aceste facturi 

pentru a putea fi cuprinse într-o compensare; 

 

- SIC păstrează în format electronic documentele de identificare, pe cele de reprezentare precum și 

ordinele de compensare emise și validate electronic sau olograf și borderourile aferente; 

 

- Un utilizator poate să declare mai multe reprezentări pentru care încarcă în SIC: certificatul de 

înregistrare, împuternicirea, copia BI/CI a persoanei împuternicite, validate cu semnătură 

electronică (încorporată sau atașată); 

 

- SIC identifică circuitele de compensare posibile pe baza informațiilor transmise de persoanele 

juridice la adresa WEB dedicată prin intermediul contului de utilizator oferind astfel soluții noi de 

stingere a datoriilor reciproce prin compensare, soluții pe care agentul economic le poate îmbrățișa 

validându-le în meniu; 
 

- Nu se mai declară plaja de numere pentru facturi; 

 

- Întreaga operațiune de compensare se poate realiza online; 
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