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                       CAPITOLUL  I  -  ASPECTE  GENERALE   

        Sistemul  național de compensare  online datorii – creanțe   a  fost proiectat, 
programat ( 1998)  si implementat  in  anul 1999 de un colectiv din cadrul Institutului de 
Management si Informatică – Ministerul Economiei si Industriilor (Ministerul Economiei-

in prezent) , colectiv condus de d-l dir.   IOAN CATONA . 

 
     Sistemul național de compensare online datorii – creanțe este unic  in Romania, este o 
forma de plata nonmonetara si a fost creat ca o necesitate determinată de valoarea 
uriașă a  arieratelor nerambursate la scadență ale persoanelor juridice, arierate  ce au   
determinat blocajul financiar din cadrul economiei românești .  
       De la implementare si pana in prezent  sistemul  național de compensare online 
datorii – creanțe a contribuit la diminuarea arieratelor  din economia românească cu cca.  
64,6 mld. Euro. 
      In prezent sistemul național de compensare online datorii – creanțe se afla sub 
coordonarea  Centrului de Pregatire pentru Personalul din Industrie -CPPI   BUSTENI – 
sucursala Bucuresti,  instituție publică aflată in subordinea Ministerului Economiei. 
 
       LEGISLATIE  

 

      Procedura de compensare a datoriilor neplătite scadență între operatorii 

economici este reglementată prin: 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru 

prevenirea incapacităţii de plată, cu modificările și completările:  

- 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. 

 OBLIGATII DE RAPORTARE  

            -  Persoanele juridice cu sediul în Romania, indiferent de forma de      organizare si 
de   tipul  de proprietate au obligația de a întocmi, transmite prin INTERNET la adresa 
dedicata si actualiza situația   privind facturile restante mai mari de 10000 lei  individual 
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sau cumulând  10000 lei pe același creditor/debitor și mai vechi de 30 de zile de la    
emiterea facturii fiscale sau de la scadență, daca scadența este clar  specificata, către 
orice  creditor, respectiv de la orice debitor, persoana  juridica, după caz, cu sediul in 
Romania. 
 
        AVANTAJE  

            -  răspunde cerinţelor prevăzute de regulamentul de compensare aprobat prin HG 
nr. 685/1999. Pentru ca orice agent economic să poată accesa în orice moment baza de 
date a Ministerului Economiei, s-a optat pentru modul de lucru pe Internet, online, pe 
baza parolei de acces și a codului fiscal. Astfel a fost creată o pagina WEB, unică în 
Romania, cu adresa http://gama.imi.ro ; 

- este utilizat de toti agenții economici cu sediul in România, indiferent de 
forma de organizare  si de tipul de proprietate, organizați  sub formă de societați 
comerciale, companii/societați nationale, regii autonome, instituții publice, unitați ale 
administrației publice centrale și locale și alți contribuabili, persoane juridice. 

- poate fi accesat în timp real de către orice agent economic, indiferent de 
sediul unde își desfașoară activitatea pe teritoriul României, pentru a transmite în baza 
de date toate informațiile necesare unei compensări, pentru a consulta baza de date 
privind facturile încarcate și confirmate de catre parteneri si pentru a consulta toate 
informațiile privind compensările realizate; 

- accesul se face pe baza parolei de acces si a codului fiscal. Procedura de 
alocare a parolei de acces este deosebit de simplă și nu implică deplasarea agentului 
economic la sediul serviciului de compensare și nici cheltuieli din partea acestuia. 
Procedura este afișata direct pe site-ul de compensare , la rubrica ANUNTURI.  

- lucreaza numai cu facturi certe existente, evidențiate în contabilitatea 
persoanelor juridice romane, confirmate de catre agenții economici, facturi care se 
regasesc în plaja de numere de facturi alocată de fiecare partener pentru anul fiscal 
respectiv. Facturile pentru care s-au introdus acțiuni la instantele judecatorești, 
dobanzile si penalizarile nu pot intra in circuitele de compensare;  

- fiecare factură ce urmează a se compensa este încarcată în sistemul 
informatic de catre ambele persoane juridice (cea care are  creanțe si cea care are datorii 
către partener) la valoarea initiala; 

- impune o evidenţă riguroasă a facturilor la nivelul agenţilor economici 
pentru a se putea efectua aceste compensari, cerință impusă de procedura de 
confirmare; 

- poate afisa pe pagina WEB solutiile optime de compensare pornind de la 
informațiile privind datoriile/creanțele neplătite/neîncasate încarcate de agentii 
economici pe site; 
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- compensarea se realizează pe baza informațiilor transmise in baza de date 
de agentii economici; 

- intr-un circuit de compensare pot intra doua sau mai multe persoane 
juridice, numarul lor nefiind limitat;  

- nu permite ca circuitele de compensare să ramână nefinalizate pentru că 
Ordinul de Compensare reprezintă un document justificativ în contabilitate și se 
înregistrează ca atare anexandu-se la nota contabilă. Data efectuării stingerii datoriilor și 
a creanțelor este cea a ordinului de compensare iar datoriile și creantele ce se 
înregistrează în contabilitate ca fiind achitate/plătite prin compensare sunt cele înscrise 
în borderourile justificative anexate ordinelor de compensare; 

- sistemul permite o analiză retroactivă a activității de compensare oferind 
elemente pentru verificarea acesteia într-o transparenţă totală pentru că sistemul 
pastreaza istoricul operatiunilor de compensare efectuate și fiecare persoană juridică 
poate consulta în timp real istoricul operațiunilor de compensare finalizate; 

- software-ul aplicativ necesar agenților economici pentru a accesa pagina de 
compensare este facil și prietenos și nu necesită cunoștințe deosebite în domeniul 
informaticii iar agenții economici beneficiază permanent din partea serviciului de 
compensare de consultanță și instruire privind activitatea de compensare; 

- este exclusă posibilitatea de fraudă deoarece compensarea se realizează pe 
baza informațiilor transmise în baza de date de catre agenții economici și confirmate de 
partenerii lor, deoarece facturile se regăsesc în plaja de numere de facturi alocată de 
agentul economic în anul fiscal respectiv, deoarece  documentele de compensare se 
emit, semnează și ștampilează de către toți agenții economici participanți, deoarece la 
serviciul de compensare se verifică atent împuternicirile inspectorilor de compensare 
prezenți la ședințele de compensare, deoarece seriile și numerele ordinelor de 
compensare utilizate se regăsesc în procesul verbal de compensare, deoarece întregul 
volum de informații privind compensările efectuate este păstrat ca istoric în registrul 
electronic de compensare și respectiv în arhiva serviciului de compensare; 

- oferă organelor de control ale statului un instrument de verificare a 
corectitudinii activității de compensare. În baza de date se rețin toate compensările 
efectuate de serviciul de compensare astfel încat organele de control pot verifica 
valabilitatea documentelor de compensare prezentate de agentul economic prin 
interogarea bazei de date sau pe bază de cerere scrisă adresată serviciului de 
compensare; 

- asigură forma unitară a întregului proces de compensare ce se desfășoară în 
România prin utilizarea ordinelor de compensare ca unic formular tipizat și a celorlalte 
formulare prevăzute în anexele HG nr. 685/1999, prin aplicarea Regulamentului de 
compensare de catre toți agenții economici și de catre serviciul de compensare; 

- asigură păstrarea, depozitarea și utilizarea informațiilor, datelor si situațiilor 
transmise în baza de date de catre agenții economici în condiții de confidențialitate și 
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siguranță în scopurile prevazute de OUG nr. 77/1999 si HG nr. 685/1999, pentru 
prevenirea oricaror prejudicii sau a lezării intereselor de orice natură ale agenților 
economici. Totodată sistemul asigură păstrarea în baza de date a întregului istoric al 
tuturor operațiunilor de compensare efectuate de către agenții economici participanți la 
ședințele de compensare. 

- specialiștii din cadrul serviciului de compensare sunt în permanență la 
dispoziția agenților economici  pentru a acorda consultanță gratuită în privința 
regulamentului de compensare și a prevederilor legale în vigoare privind activitatea de 
compensare. În cadrul ședințelor de compensare, timpul alocat efectuării unui circuit de 
compensare este definit astfel încat reprezentanții agenților economici să nu fie nevoiți 
să aștepte un timp îndelungat pentru efectuarea lui. Serviciul de compensare este 
organizat astfel încat agenții economici să nu fie purtați de la un birou la altul inutil și nici 
amanați de pe o zi pe alta. Compensarea se realizează pe loc, în aceeasi zi. 
 
 
   DOCUMENTELE NECESARE PENTRU COMPENSARE SUNT:  
 

a) IMPUTERNICIREA (cf. HG 685/  1999 - anexa 2.2) ,  
b) ADEVERINȚA DE SALARIAT ,  
c) COPIE C.I./ B.I. , 
d)  ordine de compensare (cf. HG 685/  1999 - anexa 2.1),  
e) ștampila,  
f) suma de lei pentru plata circuitului si facturilor incarcate. In cazul in care 

reprezentantul agentului economic nu este si salariat acesta va prezenta o 
PROCURA NOTARIALA. 

- fiecare compensare se identifică printr-un numar de circuit de compensare și 
printr-un numar unic de proces verbal de compensare. 
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        CAPITOLUL II  -  PREZENTARE ACCES COMPENSARE  
 
               PAGINA DE COMPENSARE ESTE : http://gama.imi.ro   

 

1. Adăugare sau modificare facturi. 

2. Lista agenţilor economici care utilizează serviciul de compensare. 

3. Judeţele cu agenţi economici care nu au confirmat facturile 
raportorilor:  

  sub formă de listă;  
  sub formă de hartă.  

4. Judeţele cu agenţi economici care au raportat facturi:  

  sub formă de listă;  
  sub formă de hartă.  

5. Servicii de compensare  

6. Valoarea compensărilor realizate pănă în prezent. 

7. Totalul compensărilor, grupat pe ani  

8. Numărul agenţilor care utilizează sistemul de compensare  

9. 
Instrucţiuni metodologice 
 

  

   
 

 

  

 

 

 

26 aprilie 2013  
ANUNT IMPORTANT 
LISTA CENTRELOR TERITORIALE 
ACTIVE 

DATE DE CONTACT...detalii  

07 august 2012  

ANUNT IMPORTANT 
privind circuitele de compensare 
efectuate in data de 26 iunie 2012 la 
sediul serviciului de compensare CPPI-
Sucursala Bucuresti cat si la sediul 
serviciilor teritoriale de 

compensare...detalii  

1 iunie 2009  
In atentia unitatilor beneficiare ale 
serviciilor de compensare care au 
incheiat contracte de prestari servicii 
cu Sucursala Bucuresti a 

C.P.P.I....detalii  

10 martie 2009  
ANUNŢ IMPORTANT PENTRU 

OBŢINEREA PAROLEI DE ACCES: 
Pentru obţinerea parolei de acces 
trimiteţi prin e-mail la adresa: 

serviciulcompensare@cppi.ro copia 

certificatului de înregistrare, semnată 
şi ştampilată de conducerea unităţii 
(numele în clar), pe care scrieţi textul 
"conform cu originalul" şi parola dorită 
(maximum 10 caractere, litere 
majuscule). Conectarea se face la pct.1 
"Adaugare sau modificare facturi". 
Pentru relaţii suplimentare sunaţi la 
tel.: 021.413.06.04 

2 februarie 2007 
Instrucţiuni de aplicare OMF 

nr.2226/2006 ... detalii  

1 iulie 2005 
Conform Legii nr.348/2004, privind 
denominarea monedei naţionale, 
începând cu data de 1 iulie 
2005,facturile şi toate documentele 
justificative şi financiar contabile se 

întocmesc în lei noi ... detalii  
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7 februarie 2005  
Toţi agenţii economici sunt obligaţi să 
transmită situaţia formularelor cu 

regim special (facturi fiscale) ... detalii  

  
 

                    DESCRIERE  PAGINA COMPENSARE  (PAS CU PAS !  
 

A.  ANUNȚURI -  PARTEA DREAPTA A PAGINII   
 

      Se afișeaza diverse anunțuri de interes pentru utilizatori . Exemplu: 
 
        - 26 aprilie 2013 -Lista centrelor de calcul teritoriale care efectueaza compensari 
impreuna cu datele de contact ale acestora 
 

        - 10 martie 2009 – anunț pentru obținerea PAROLEI necesară utilizarii sistemului 

de compensare.  Pentru obţinerea parolei de acces, agentul economic este invitat să 
trimită prin e-mail la adresa serviciulcompensare@cppi.ro copia certificatului de 
înregistrare cu textul "conform cu originalul", cu semnătura şi ştampila conducerii unităţii 
(numele în clar) si cu parola de acces dorită, din maximum 10 caractere, litere majuscule. 
După completarea codului fiscal şi a parolei, agentul eonomic este conectat la baza de 
date de compensare ( la cca. 1 ora de la transmitere, parola este activă); 
 
         -7 februarie 2005  - anunț pentru transmiterea situatiei formularelor cu regim 
special.  La deschiderea anunțului se afiseaza o anexa care trebuie completată cu datele 
din decizia internă  care cuprinde seriile si plaja numerelor de facturi utilizate in 
compensare.  Formularul are următoarea formă : 
 

ANTET FIRMA  

SITUATIA FORMULARELOR  CU REGIM SPECIAL (FACTURI FISCALE) 

      DATA  Cantitate    

intrata 

 SERIA NUMERE de la ..   

Primul nr - ultimul nr 

Document prin care s-a 

achiziționat(factura 

fiscală) 

    Decizia nr.....   sau 

    nr. Fact/chit. achizitie 

     

DIRECTOR GENERAL                                                         DIRECTOR ECONOMIC   
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Explicatii  anexa formular cu regim special:  
Data : data deciziei sau  data achiziției facturilor (cf. facturii sau chitanței) 
Cantitate : diferența intre ultimul si primul numar. 
Seria : seria facturilor utilizate ( daca nu au serie se trece textul FARA SERIE) 
Numere : plaja numerelor  intre primul si ultimul numar ( daca nu se stie ultimul numar 
se face o prognoza a acestuia) 
Document : se trece nr. deciziei interne de alocare serii si plaja numere sau seria si numar 
facturii/chitanței de achiziție facturi. 
Se semneaza de conducere. 
 
    Formularul cu regim special completat impreuna cu decizia interna si/sau copia facturii 
de achiziție se scaneaza si se trimit prin e-mail la adresa : serviciulcompensare@cppi.ro 
pentru a fi incarcate in baza de date a agentului respectiv si vor fi utilizate la confirmarea 
facturilor care se vor incarca in baza de date. 
    De cate ori va fi necesar se vor adauga alte anunțuri necesare bunei funcționari a 
sistemului. 
 

  B .  COMPENSARE DATORII-CREANTE (PARTEA  STANGA  A PAGINII) 
cuprinde  9 PUNCTE  (B1 – B9 
 

B1  - ADAUGARE SAU MODIFICARE FACTURI -  se utilizeaza de catre agenții 

economici pentru încarcare facturi pe baza PAROLEI obținute.  
             Etapele sunt urmatoarele :  
            - click pe ADAUGARE  : se deschide portița: 
              

Informatii pentru conectare la 

serviciul de compensare 

 

Cod fiscal : 
          

         se pune codul fiscal al agentului economic  

Parola :          se pune parola cu MAJUSCULE 

Conectare
 

Sch. parola
 

Initializare
    se face click pe CONECTARE ( agenții care vor sa 

                                                       isi schimbe parola vor face click pe butonul   

                                                       Sch. Parola si vor pune noua parola. 

 -In cazul in care codul fiscal si parola nu sunt bune apare mesajul : COD FISCAL 

INEXISTENT. Se ia legatura cu serviciul compensare pentru remedierea situației. 
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ATENTIE!  NU UITAȚI PAROLA! PAROLA SE CRIPTEAZA SI NU SE MAI 

POATE VEDEA!!!!  IN CAZ CA NU O MAI REȚINETI VEȚI RELUA 

PROCEDURA DE OBȚINERE A PAROLEI! 

 

 -Atunci cand codul fiscal si parola sunt bune se intra in pagina agentului care contine 8 

servicii, dar dupa ce se afișeaza  anunțul ca s-a facut denominarea , anunț la care se 

raspunde cu OK . Cele 8 servicii sunt: 

 

 

Agent raportor: 
COD FISCAL : XXXXXXXX 

 

 Servicii  

 

1. Lista facturilor agentului 
raportor. 

2. Lista facturilor de la parteneri, 
existente in B.D.  
si neconfirmate de raportor. 

3. Situatia datoriilor agentului 
raportor 

4. Situatia datelor de compensare 

5. Situatia compensarilor realizate 

6. Situatia compensarilor realizate 
- forma sintetica 

7. Compensare realizata 

8. Formular serii facturi fiscale 
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pentru revenire la pagina anterioara 

 

 

 

     -  * 1 ‘ LISTA FACTURILOR AGENTULUI RAPORTOR’ se adreseaza numai 

agentilor economici. La deschidere pagina va contine urmatorul anunț : 
 

ATENȚIE! Incepand cu 1 iulie 2005, valoarea facturilor este exprimata in lei noi 

(RON), indiferent de data incarcarii sau de data emiterii. 

Instrucțiuni: 

 Valoarea facturilor trebuie sa fie obligatoriu in lei noi (RON) 

 Pentru facturile emise inainte de 1 iulie 2005, si care sunt exprimate in lei vechi, ele 

trebuie incarcate in sistem in lei noi  

 Rotunjirea se va face matematic la 2 zecimale; exemplu: 123434 ROL = 12.34 

RON, 123450 ROL = 12.35 RON, 123478 ROL = 12.35 RON 

 O factura poate avea pană la 2 zecimale 

 In sistemul de compensare, se va folosi . ( punct) pentru partea zecimală 

APAR DOUA BUTOANE :  SELECTIE   si   ADAUGARE 

Se face click pe butonul  ADAUGARE  facturi . Se adauga facturile pe care le  incaseaza   

agentul raportor(beneficiar)  si facturile pe care acesta le plateste partenerului (furnizor). 

Cod fiscal 

beneficiar/furnizor      se menține codul fiscal al partenerului 

Serie factura:       seria facturii ce urmeaza a se incarca 

Numar factura:       numarul facturii ce urmeaza a se incarca 

Data factura:              data facturii ce urmeaza a se incarca 

De incasat: lei noi – RON- valoarea de incasat (factura beneficiarului) /   

De plata: lei noi – RON      valoarea de plata (factura furnizorului ) 

 

 

ADAUGARE -INITIALIZARE-VALIDARE 
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-se face click pe ADAUGARE , OK, apoi click pe VALIDARE pentru a putea memora 
factura si a nu fi stearsă factura incărcată. Atentie!  - daca nu faceti click pe butonul 
VALIDARE  factura incarcată va fi corectată și înlocuita cu cea nouă!!! (deoarece 
butonul ADAUGARE va fi inlocuit cu butonul CORECTIE , buton ce poate fi utilizat daca 
am gresit una din datele facturii incărcate) 
 
 -la final se apasa butonul SELECTIE pentru a vizualiza facturile incărcate 
Va apărea o imagine de acest tip: 

Situatia creantelor si datoriilor restante la data de 06/02/2018 

Furnizor sau 

beneficiar 
Serie, nr. si data 

factura 

De incasat 

(lei noi - 

RON) 

Conf. 

incasare 

(lei noi - 

RON) 

De platit 

(lei noi - 

RON) 

Conf. 

plata 

(lei noi - 

RON) 

Confirmare 

serie si numar 

factura 

1111 - SC 

XXXXXXXXXXX 

  MSN/ 

10516891136/08-01-

2016 

25364.00 0.00 0.00 0.00 Da 

  SDFG/ 1076383/08-12-

2017  
0.00 11721.78 0.00 Nu 

  MSN/ 

10421408075/09-01-

2018 

15983.70 15983.70 0.00 0.00 Da 

 
-  fiecare factură ce urmează a se compensă este încarcată în sistemul 

informatic atât de catre persoana juridică emitentă cat si de către persoana juridică 
beneficiară. Procedura poartă numele de „confirmare”. In acest mod, fiecare persoană 
juridica acceptă compensarea unei creanțe cu datoria sa către partener; 

 
- o factură poate fi cuprinsă în mai multe circuite de compensare finalizate, cu 

valori parțiale, până la concurența valorii initiale. Această factură se încarcă în sistem o 
singură dată, cu valoarea initială, apoi, din această valoare se scad succesiv sumele de 
compensat. O factură compensată deja nu mai poate fi reîncarcată în sistem;  

- in cazul in care s-a gresit una din componentele facturii atunci cand  a fost 
incarcata in sistem ea se poate corecta intrand cu mouse-ul sub factura si corectând-o. 
Modificăm datele si facem click pe butonul CORECTIE apoi dăm OK. Daca dorim sa 
ștergem o factura facem click pe butonul STERGERE apoi dăm OK.                        

Cod fiscal 

beneficiar/furnizor  

Serie factura:  

Numar factura:  
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Data factura:  

De incasat: lei noi - RON 

De plata: lei noi - RON 

 

CORECTIE    STERGERE 

 

 
 
- daca ambii parteneri au incarcat factura sold per sold , ea devine de culoare 

verde . Daca rămane de culoare rosie inseamnă  că nu a fost incărcata de unul din 
parteneri sau s-a gresit soldul. Daca la rubrica „’Confirmare facturi ‚’ apare DA au fost 
declarate seriile si plaja numarică a facturilor . Daca apare NU acestea vor fi declarate 
prin e-mail la adresa : serviciulcompensare@cppi.ro (pe baza deciziei interne) 
 
 
    -   * 2 ‘ LISTA FACTURILOR DE LA PARTENERI EXISTENTE IN BAZA DE 

DATE SI NECONFIRMATE DE RAPORTOR ’.  

 
 

Lista facturilor de la parteneri, existente in B.D. si neconfirmate de raportor. 

Furnizor sau beneficiar 
Nr. si  

data factura 
De incasat 

(RON) 
Conf. incasare 

(RON) 
De platit 

(RON) 
Conf. plata 

(RON) 

56789876 - SC     
XXXXXXXXX 

10415917397/10-04-

2015 

0.00 0.00 2077.82 2077.00 

10118695381/08-02-

2016 
0.00 0.00 598.59 598.00 

110003005468/14-02-

2017 
0.00 0.00 12095.32 0.00 

 
 
La deschidere pagina va contine   lista tuturor agentilor economici parteneri care au 

incarcat facturi si pentru care raportorul nu a confirmat facturile sau a incarcat un sold 

gresit.! 

 
-   *3 :  CREDITE SI DEBITE,  NU SE MAI UTILIZEAZA,  dar cuprinde : 

Data ultimei actualizări:  

Volumul creditelor nerambursate in termen către băncile finantatoare, inclusiv 

dobanzile:  

Volumul debitelor către bugetul de stat neachitat in termen inclusiv majorari si 

penalizari:  
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Volumul debitelor către bugetele locale neachitat in termen inclusiv majorari si 

penalizari:  

Volumul debitelor către bugetul asigurarilor sociale de stat neachitate in termen, 

inclusiv majorări si penalizari:  

Volumul debitelor către bugetele fondurilor speciale neachitat in termen inclusiv 

majorari si penalizari:  

Volumul creantelor fată de persoane juridice, care se finanteaza total sau partial de 

la bugetul de stat:  

Volumul creditelor comerciale acordate de agentii economici, nerambursate la 

scadenta:  

  

 

 
 
-   * 4 : SITUATIA DATELOR DE COMPENSARE care cuprinde evidenta 

volumului total al tuturor compensărilor efectuate păna in prezent de către agentul 

raportor si defalcate pe compensari .  Se mai numeste REGISTRUL ELECTRONIC 

DE COMPENSARE.  De exemplu:  

 

Situatia datelor de compensare la data de 06/02/2018  

pentru agentul economic  

ALFA BETA GAMA SRL   

Cod fiscal:  12345678 

Numar facturi incarcate Valoare totala de platit Valoare totala de incasat 

de raportor:  528 48792146.05 lei 56562565.23 lei 

de furnizor sau beneficiar:  555 55597284.85 lei 148411373.24 lei 

confirmate:  235  39159376.41 lei 33738836.09 lei 

Valoarea compensata in anul 2005 este lei realizata prin XXXX compensari. 

Valoarea totala compensata este    XXXXXXXXXXXXX  lei realizata prin  XXXX compensari 

efectuate , precum si centrul de compensare unde s-a efectuat compensarea, exemplu: 

Centru de 

compensare 

Numar 

compensare 

Data 

compensarii 

Valoarea compensata 

(RON) 

CPI 5436  25/07/2007 41500.00 

VL1 2424  01/02/2018 14492.86 
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MS1 1327 06/02/2018 48400.00 

 

 

     - *5 : SITUATIA COMPENSĂRILOR REALIZATE  cuprinde  situatia tuturor 

compensarilor efectuate intr-o anumită perioadă  

Se tasteaza data de inceput  si de sfarsit a perioadei dorite , in format: LL ZZ AAAA 

Data de inceput: 01082 Data de sfarsit: 3112201   SELECTIE 
  

 

12345678 - ALFA BETA GAMA SRL   

Compensari realizate in perioada 01082017 - 31122017  

                                                                                      Total compensari: 42335809.66 

Centru de compensare Numar compensare Data compensarii 
Valoarea compensata 

(lei noi - RON) 

CPI 28400 08/08/2017 89715.11 

VL1 28401  08/10/2017 10284.89 

CJ2 14403  10/12/2017 26599.48 

 

- pentru a vizualiza agentii si facturile care au intrat in compensare se intra cu mouse-

ul sub numarul de circuit care se deschide. Exemplu: 

-  

            COMPENSAREA NR. 88401 DIN DATA 08/08/2017 

                            sedinta nr. 261399 , operator  X -  

Loc 

compensare 

Cod 

agent 
Denumire agent 

Valoare 

compensata 

(lei noi - RON) 

CPI 12345678 E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 110284.89 

CPI 4563216 SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA 110284.89 

mailto:officebusteni@cppi.ro
mailto:cppibusteni@yahoo.com
http://www.cppibusteni.weebly.com/
mailto:office@cppi.ro
http://www.cppibusteni.weebly.com/
http://gama.imi.ro/Servicii_.htm
javascript:Comps('88400','08/08/2017','CPI')
javascript:Comps('88401','08/08/2017','CPI')
javascript:Comps('88403','10/08/2017','CPI')
javascript:Comps1('88401','08/08/2017','22043010')
javascript:Comps1('88401','08/08/2017','30267310')


Bușteni, str. Paltinului nr. 16, jud. Prahova 
Tel. 0244-321.034; fax 0244-320.867 0344-880.190; 
e-mail: officebusteni@cppi.ro, cppibusteni@yahoo.com  
website: www.cppibusteni.weebly.com      

București, Bd. Timișoara nr. 6, sector 6, 
Tel./fax 021-413.06.04; 021- 413.97.55; 
e-mail: office@cppi.ro  
website: www.cppibusteni.weebly.com  

17 

S.A. 

CPI 5461237 SC PRIMAGRA SRL SUCEAVA 110284.89 

CPI 2345678 SC GREEN LAND SA  110284.89 

 

- * 6 : SITUATIA COMPENSĂRILOR REALIZATE - forma sintetică  cuprinde 

compensarile realizate intr-o anumita perioada dar, desfasurate pe loc de compensare, 

numar circuit, data compensării, valoare compensată, agentii economici . ExempluȘ  

  52345678 - E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 
 

Circuite de compensare realizate in perioada 01082017 - 31122017  

Total compensari: XXXXXXXXX 

Centru de 

compensare 

Numar 

circuit 

Data 

compensarii 

Valoarea 

compensata 

(lei noi - RON) 

Agenti ec. participanti 

CPI 51500 08/08/2017 999715.11 

-xxxxxxxx SOCIETATEA 

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA 

S.A. 

-xxxxxxxx SC POPECI UTILAJ GREU 

SA CRAIOVA 

-xxxxxxxxx SC PRIMAGRA SRL  

  

 

 

- * 7 : COMPENSARE REALIZATA cuprinde  explicit o compensare realizata pe 

care dorim sa o vizualizam. Pentru vizualizare se tasteaza nr de circuit dorit si data 

compensarii in format zz/ll/aaaa. Exemplu: 

-  

                           COMPENSAREA NR. 4564 DIN DATA 07/11/2003 

                                         - sedinta nr. 46715 , operator  -  

 

Loc compensare Cod agent Denumire agent 
Valoare compensata (lei noi - 

RON) 

CPI 10916219 SC VULTURUL REGAL SRL  516116.70 
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CPI 10392432 SC FRUTTI GRUP SRL AFUMATI 516116.70 

 

 

 

 

-* 8 : FORMULAR SERII FACTURI FISCALE cuprinde 

 Lista formularelor cu regim special (facturi fiscale), pentru 

 agentul xxxxxxxx :  EXEMPLU 

od fiscal Data Cantitate Serie facturi Nr. start Nr. sfarsit Serie factura plata Nr. factura plata 

xxxxxxxx 23-07-2007 999999999 MS 1 999999999 DECIZIE 71 

xxxxxxxx 11-01-2010 100000000 BCEMF 100000000 199999999 TRANSFER 1 

xxxxxxxx 11-01-2010 9999999999 BCEMF11 1 9999999999 TRANSFER 1 

xxxxxxxx 11-01-2010 9999999999 BCEMF12 1 9999999999 TRANSFER 1 

xxxxxxxx 11-01-2010 9999999999 BCEMF12 1 9999999999 TRANSFER 1 

 

B2- LISTA AGENTILOR CARE UTILIZEAZA SERVICIUL DE COMPENSARE  

     Se poate vizualiza această listă  alegand initiala denumirii agentului economic dar, 

ignorand prescurtarile SC , SA de la inceputul denumirii. 

                                             sunt ignorate) 

B3- JUDEȚELE CU AGENTI ECONOMICI CARE NU AU CONFIRMAT FACTURILE 

RAPORTORILOR  sub forma de :  

                                 -lista pe judete 

                                 - hartă , tot pe judete 

B4- JUDETELE CU AGENTI ECONOMICI CARE AU RAPORTAT  FACTURI sub 

forma de :               -lista pe judete   

                                 - hartă , tot pe judete 

B5- SERVICII DE COMPENSARE (se utilizează de către CPPI)  
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    PUNCTELE 6-8 NU SUNT DESCRISE DEOARECE CUPRIND INFORMATII 

GENERALE DE INTERES PUBLIC 

    B6 - VALOAREA COMPENSARILOR REALIZATE PÂNA IN PREZENT 

B7 - VALOAREA COMPENSARILOR REALIZATE PE PERIOADE DIFERITE 

B8 - NUMĂRUL AGENTILOR CARE UTILIZEAZA SISTEMUL DE  COMPENSARE 

 

                 CAPITOLUL III  -  EFECTUAREA  UNEI COMPENSARI  

 

      CIRCUIT DE COMPENSARE 
inainte de generarea si listarea unui circuit, agentii economici sunt rugati ca să fie 

atenti in respectarea legislatiei de compensare in vigoare si să compenseze in cadrul 

circuitului  numai obligatii certe ( fara dobanzi ,  penalitati  , accize , etc) 

   DOCUMENTELE NECESARE PENTRU COMPENSARE SUNT:...........................................18 
 

a) IMPUTERNICIREA (cf. HG 685/  1999 - anexa 2.2) ,  
b) ADEVERINȚA DE SALARIAT ,  
c) COPIE C.I./ B.I. , 
d)  ordine de compensare (cf. HG 685/  1999 - anexa 2.1),  
e) ștampila,  
f) suma de lei pentru plata circuitului si facturilor incarcate. In cazul in care 

reprezentantul agentului economic nu este si salariat acesta va prezenta o 
PROCURA NOTARIALA. 
 

- fiecare compensare se identifică printr-un numar de circuit de compensare 
și printr-un numar unic de proces verbal de compensare. 
      Intr-o compensare AGENTUL INITIATOR  este agentul care plăteste facturi 
partenerului . AGENTUL DESTINATAR este agentul care încaseaza facturi de la partener. 
Documentele de compensare se prezinta INSPECTORULUI DE COMPENSARE ( care este 
salariatul centrului de compensare ) . Documentele sunt verificate și pe baza codurilor 
fiscale ale participantilor se genereaza un numar de circuit care se poate realiza atunci 
cand toti partenerii au incarcat facturi sold per sold . Exemplu: 

Circuitul nr. 91061  se poate realiza, existand facturi pentru toate 
segmentele  
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Initiator Destinatar 
Valoare (lei noi 

- RON) 

201373 SC REMARUL 16 
FEBRUARIE SA CLUJ NAPOCA 

3164407 SC IZOCOLOR 92 PROD 
SRL 

114792 

3164407 SC IZOCOLOR 92 PROD 
SRL 

201373 SC REMARUL 16 
FEBRUARIE SA CLUJ NAPOCA 

114792 

 
 
sau nu se poate realiza daca o parte din facturi nu sunt incarcate sau nu sunt declarate 
ca serie si  plaja de numere in baza de date a CPPI. Exemplu: 
 

Circuitului nr. 91062 nu se poate realiza, neexistand facturi pentru toate 
segmentele  

 

 

Initiator Destinatar 
Valoare (lei noi 

- RON) 

30267310 SOCIETATEA COMPLEXUL 
ENERGETIC OLTENIA S.A. 

201373 SC REMARUL 16 FEBRUARIE 
SA CLUJ NAPOCA 

0 

201373 SC REMARUL 16 FEBRUARIE 
SA CLUJ NAPOCA 

3164407 SC IZOCOLOR 92 PROD SRL 114792 

3164407 SC IZOCOLOR 92 PROD SRL 10169610 SC COMBAD IMPEX CLUJ 0 

10169610 SC COMBAD IMPEX CLUJ 
30267310 SOCIETATEA COMPLEXUL 
ENERGETIC OLTENIA S.A. 

0 

 
 
 apoi  se parcurg urmatoarele etape: 
 

VERIFICARE CIRCUITE-VERIFICARE DUBLA (LA  LISTARE SI LA INREGISTRARE)  

1- generare circuite , listare. În cazul in care in circuit exista agenti economici care nu fac 

parte din nomenclatorul bazei de compensare  , se consulta baza de date a ministerului 

de finante si se completeaza nomenclatorul cu informatiile corecte obtinute de la finante. 

2- verificare lista facturi ,  verificarea existentei tuturor agentilor din circuit pe lista 

facturilor ; in cazul lipsei unor facturi din lista se incarcă facturile  contra cost. 

3- in cazul in care unele facturi incărcate  nu apar in listă , se verifică dacă  seriile si 

numerele respectivelor facturi au fost declarate  de agentul destinatar  , in baza de date a 

compensarii. Dacă nu sunt confirmate , se incarcă in baza de date  seria si plaja de 
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numere de facturi utilizate , pe baza  de  documentelor  prezentate de agenti (decizie 

interna facturi   și situatia formularelor cu regim special ) 

4 - verificare prezentei tuturor reprezentantilor agentilor din circuit si dacă da , 

5 - verificare imputerniciri pentru fiecare reprezentant al agentilor (original, stampila , 

semnatura, date de identificare corect completate) 

6 - verificare adeverinte de salariat (valabilitate 6 luni de la emitere, completare corecta) 

7 - verificare copie CI/BI , corespondenta date buletin-adeverinta –imputernicire 

8- verificare copie procura –data valabilitate . Verificare prezenta reprezentanti . In  cazul 

lipsei unui reprezentant circuitul nu se efectueaza. 

 

LISTARE DOCUMENTE FINALE DE COMPENSARE   

 

1-  lista  facturi existente in baza pt agentii care fac compensarea . Exemplu: 

Facturile compensarii nr. 90914 in valoare de 4295842.58 

 

Segmentul: 1 

Initiator: 1593623 SC HELINICK S.R.L. 

Destinatar: 6641101 SC AVITECH CO SRL BUCURESTI 

Serie/Nr.fact. Data fact. Val. fact. (lei noi-RON)  Val. compens. (lei noi-RON) 

TEL18OP/13173 01-02-2018 4268187.35  4268187.35 

TEL18OP/13174 07-02-2018 35.05  35.05 

TEL18SSF/9516 07-02-2018 27620.18  27620.18 

 

 

 

Segmentul: 2 

Initiator: 6641101 SC AVITECH CO SRL BUCURESTI 

Destinatar: 3623038  SC SIEL INVEST SRL 

Serie/Nr.fact. Data fact. Val. fact. (lei noi-RON) Val. compens. (lei noi-RON) 
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PI/1207 31-01-2018 35.05 35.05 

PZU/9723 31-01-2018 4268187.35 4268187.35 

PZU/9728 31-01-2018 27620.18 27620.18 

 

 

 

2- listare borderouri cu datorii si creante  in doua exemplare (un segment pentru 

agentul  initiator si un segment pentru agentul destinatar). Exemplu: 

 

Circuitul 90914  din data de 20/02/2018 

Segmentul 1 

Initiator 1593623 SC HELINICK S.R.L 

Destinatar 6641101 SC AVITECH CO SRL BUCURESTI 

 

 

 

 

OPERATIUNEA DE COMPENSARE 

BORDEROUL DATORIILOR STINSE 

PENTRU JUSTIFICARE PRIN ORDINUL DE COMPENSARE 
 

 

 

 

Numarul 

facturii 
Data 

emiterii facturii 
Valoarea 

facturata (RON) 
Valoarea 

compensata (RON) 

13173 01-02-2018 4268187.35 4268187.35 

13174 07-02-2018 35.05 35.05 

9516 07-02-2018 27620.18 27620.18 

    4295842.58 4295842.58 

 

 

 

 

 

 

Inspector de compensare 

destinatar 

Inspector de compensare 

initiator 
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Serviciul de compensare: 

Agentul de compensare: 

                                                                   XXXXXXXXXXX 

 

3- listare proces verbal al sedintei de compensare.   Exemplu:   

 

Emitent:SERVICIUL DE COMPENSARE  

 

PROCES VERBAL AL SEDINTEI NR. 263316 
Lista persoanelor juridice care intra in compensarea nr. 90914 

din data: 20/02/2018, ora 11:40 

 

Valoarea maxima ce poate fi compensata: 564724.23 

Valoarea compensata: 42563.12 

Codul 

fiscal 

Denumirea 

agentului 

Numele si prenumele 

reprezentantului,functia 
Semnatura Stampila_agentului 

Seria si numarul 

ordinului de 

compensare 

  

1593623 

  

  

SC HELINICK 

S.R.L. 

  

  

  

  

  

  

         

  

  

  

  

  

  

6641101 

  

  

SC AVITECH 

CO SRL 

BUCURESTI 

  

  

  

  

  

  

  

         

  

  

  

  

  

 

Serviciul de compensare 

Agentul de compensare: 

                                                                              XXXXXXXXXXX 

4- listare situatie de plata pentru agentii din circuit.  Exemplu:  

Situatia de plata pentru agentii din circuitul nr. 90914  

 

Agent:1593623 SC HELINICK S.R.L.  

Nr. facturi: actualizate 1 platite 10 de platit 0
 valoare de plata 10.00 

Nr. circuite: actualizate 0 platite 0 de platit 1
 valoare de plata 47.78 
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Total valoare de plata:             
 

57.78 

 

Agent:6641101 SC AVITECH CO SRL BUCURESTI  

Nr. facturi: actualizate 0 platite 0 de platit 0
 valoare de plata 0.00 

Nr. circuite: actualizate 0 platite 0 de platit 1
 valoare de plata 47.78 

Total valoare de plata:             
 

47.78 

 

Total valoare de plata pe circuit:             
 

105.56 

 

INREGISTRARE CIRCUIT  -  ETAPE  

1- verificare plată circuit/ agent plătitor/factura/nr.circuit 

2- verificarea completarii corecte a procesului verbal (existenta numelui in clar a tuturor 

reprezentantilor, a corespondentei nume pe Procesul verbal cu  - nume pe împuternicire, 

semnături , stampile , nr. si serie ordine de compensare) 

3- verificare ordine de compensare (ștampila si semnatura la toti agentii din circuit: agent 

initiator si agent destinatar) 

4- inregistrare circuit , ștampilat borderouri si ordine de compensare (initiator si 

destinatar), semnat proces verbal - PV 

5- transmis PV la multiplicare 

6- cuplat PV original cu lista facturilor din circuitul respectiv si cu documentele aferente, 

reținere original ( se cupleaza ordinul de compensare ALBASTRU al initiatorului cu ordinul 

de compensare ROSU al destinatarului ) 

7- înmanarea documentelor ștampilate în original  către agentii din circuit. Aceste 
documente se vor inregistra în contabilitatea persoanelor juridice participante pentru 
stingerea datoriilor cu creanțele, neplatite/neincasate, pe baza Ordinelor de compensare. 

 

 

 
 
 
 

  DIRECTOR GENERAL,                                                                  DIRECTOR SUCURSALA, 
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  ILIE MARIAN ZAMFIR                                                                    Vasilovschi Cristina 
                                                                    

 
CONTACT, 
TELEFON :  021 / 413 06 04 
E-MAIL :  SERVICIULCOMPENSARE@CPPI.RO 
E-MAIL :  OFFICEBUSTENI@CPPI.RO 
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