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

 INSTRUCȚIUNI METODOLOGICE 

pentru persoanele juridice cu sediul în România care desfășoară operațiuni de compensare cu facturi 

 

Operațiunile de compensare cu facturi, desfășurate de persoanele juridice cu sediul în România sunt reglementate 

de:  

• O.U.G. nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 211/2001, 

• Ordonanța Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea O.U.G. nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru 

prevenirea incapacității de plată aprobată cu modificări prin Legea nr. 155/2017 și prin 

• H.G. nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate 

la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din 

economie. 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni - Sucursala București, denumit în continuare CPPI, 

prin structura de compensare, gestionează unitar administrarea la nivel național a sistemului de compensare datorii 

și creanțe, Sistemul informatic de compensare, denumit în continuare SIC, precum și toate informațiile primite de 

la persoanele juridice, conform O.U.G. nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare. 

Persoanele juridice care desfășoară operațiuni de compensare cu facturi sunt persoanele juridice, indiferent de 

forma de organizare și de tipul de proprietate, precum și persoane juridice, care nu sunt dizolvate sau nu se află în 

faliment, ce solicită stingerea obligațiilor de plată prin compensare, inclusiv cele aflate sub incidența Legii nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, 

cu aprobarea administratorului judiciar. 

Compensările se realizează în condițiile legii prin stingerea datoriilor reciproce, neplătite/neîncasate reflectate în 

contabilitatea persoanelor juridice participante, până la concurența celei mai mici dintre obligații, pe baza ordinelor 

de compensare.  

Înregistrarea în contabilitate a stingerii creanțelor și a datoriilor care au făcut obiectul compensării se realizează pe 

baza ordinului de compensare împreună cu borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de 

compensare. Data înregistrării în contabilitate este cea înscrisă pe ordinul de compensare. Ordinul de compensare 

are caracter de document primar și se anexează ca atare la nota contabilă împreună cu borderoul datoriilor stinse 

pentru justificarea prin ordinul de compensare.  

Conform normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 773/2019, ordinul de compensare reprezintă instrumentul 

de plată nemonetar, numerotat în SIC (Sistemul Informatic de Compensare), emis de CPPI prin structura de 

compensare pentru fiecare persoană juridică participantă, document prevăzut în anexa nr.2. 

Operațiunile de compensare cu facturi se realizează prin accesarea adresei web https://gama.cppi.ro  

Modul general de desfășurare a operațiunilor de compensare cu facturi este următorul:  

- crearea conturilor de utilizator,  

- încărcarea/confirmarea facturilor ce se compensează,   

- aprobarea soluțiilor posibile de compensare propuse de SIC, 

- descărcarea din SIC a ordinului de compensare și a borderoului datoriilor stinse pentru justificarea prin 
ordinul de compensare, pentru semnare, 

- încărcarea ordinului de compensare și a borderoului datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de 
compensare, semnate, în SIC, 
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- semnarea ordinului de compensare și a borderoului datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de 
compensare de către structura de compensare din cadrul CPPI.   

Operațiunile de compensare se realizează on-line folosindu-se semnătura electronică calificată.   

Persoana care deschide contul de utilizator în SIC trebuie să dețină semnătură electronică calificată.  

Un utilizator poate reprezenta mai multe persoane juridice declarând aceste reprezentări și încărcând pentru fiecare, 

informațiile și documentele solicitate. 

O persoană juridică poate să desemneze mai mulți utilizatori, fiecare deschizând un cont și încărcând informațiile și 

documentele solicitate. 

Facturile se încarcă individual sau fișier de facturi folosindu-se modelul de import fișier. Informațiile transmise se 

actualizează în maximum o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite. Facturile încărcate pentru o 

persoană juridică se validează de partener. Doar facturile validate se pot compensa. 

Browser-ul utilizat trebuie sa fie de tip: Google Chrome. 

Pentru securitatea conturilor de utilizator, accesarea se face prin intermediul numelui de utilizator și a parolei de 

acces, definite la înregistrarea utilizatorului și activate prin confirmarea link-ului transmis la adresa de e-mail 

declarată. 

Pentru utilizarea aplicației informatice consultați Ghidul utilizatorului SIC. Modelul de împuternicire și 

modelul import fișier se descarcă din SIC. 

Pentru orice alte informații puteți contacta CPPI Sucursala București, Serviciul de Compensare, la 

numerele de telefon: 0774.086.290, 0723.252.776, 0771.211.601, 0788.766.594, 0771.211.997, 0771.211.425 ,  

021/413.0604, 021/413.8068 sau pe email la adresa serviciulcompensare@cppi.ro  

Vă recomandăm să accesați și site-ul oficial al CPPI, https://cppibusteni.weebly.com/compensare.html  
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