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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUȘTENI 
 

 Nr. înregistrare  815 din data de 24/02/2023 

 

INVITAȚIE 

CURS DE COMPENSARE DATORII-CREANȚE ALE AGENȚILOR ECONOMICI  

CU SEDIUL ÎN ROMÂNIA, CDC DIGITAL 

 

Stimată Doamnă, / Stimate  Domnule, 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (C.P.P.I.), instituție publică aflată în subordinea Ministerului 

Economiei, vă invită să participați la cursul de 

 

COMPENSARE DATORII-CREANȚE ALE AGENȚILOR ECONOMICI 

CU SEDIUL ÎN ROMÂNIA, CDC DIGITAL 

 

Cursul este dezvoltat în cadrul programului de conștientizare a importanței activității de compensare datorii-

creanțe, activitate care se încadrează în actuala tendință de transformare digitală a administrației publice centrale. 

Utilizatorul Sistemului Informatic de Compensare datorii-creanțe, SIC este profesionistul din cadrul fiecărei 

companii cu capital privat sau de stat care se ocupă de stingerea datoriilor și recuperarea creanțelor, punând compania 

la adăpost de riscul de a intra în incapacitate de plată, respectând termenele de plată către furnizori, asigurând un cash-

flow pozitiv, deblocând capitalul pentru noi investiții. Acest profesionist necesită cunoștințe de specialitate și abilități 

transversale. 

Aplicația CDC DIGITAL vă conservă banii din contul bancar, vă asigură stingerea datoriilor la facturile de 

plată/încasat, în condiții de siguranță și legalitate. 

Pentru a contribui la pregătirea utilizatorului CDC DIGITAL, C.P.P.I. a dezvoltat acest curs interactiv și 
accesibil în mod gratuit, organizat în format online, folosind aplicația ZOOM.  

CDC DIGITAL este structurat în două module care acoperă atât aspectele practice de utilizare a aplicației 

informatice cât și pe cele legate de abilitățile transversale. Participanții vor beneficia de prezentările susținute de către 

experții din cadrul C.P.P.I.  

C.P.P.I. oferă, tuturor celor interesați, posibilitatea de a dobândi cunoștințele și abilitățile necesare utilizării SIC, 

organizând cursul săptămânal, în fiecare zi de marți și vineri, în intervalul orar  0900 – 1030. Datele de conectare în 

aplicația ZOOM vor fi transmise fiecărui participant, prin e-mail,  după înscrierea la curs. 

Documentele necesare pentru înscrierea la curs sunt: 

- formularul de înscriere anexat; 

- copia actului de identitate; 

Documentele sus-menționate se transmit la adresa de e-mail: cvasilovschi@cppi.ro  
- Persoană de contact: Vasilovschi Cristina, telefon: 0774.086.290 

 

                    Vă mulțumim pentru condescendență și pentru timpul alocat. 

 

 

 

                                          Director General,                              Director Sucursală, 

                                             Ghiță Irinel                                  Vasilovschi Cristina 

 

 

 

Notă: Vă informăm că procesăm datele cu caracter personal în mod transparent și cu respectarea tuturor 

drepturilor de care beneficiați conform legii. C.P.P.I. prelucrează datele cu caracter personal ale 

participanților la curs, în temeiul legii, în scopuri legitime pentru eliberarea diplomei de perfecționare. 
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