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

 
 

 

SISTEMUL ON-LINE DE COMPENSARE DATORII ȘI CREANȚE ALE PERSOANELOR JURIDICE 

CU SEDIUL ÎN ROMÂNIA (SIC) 

  

 

Dorim să vă prezentăm  în continuare Sistemul on-line de compensare datorii și creanțe ale agenților economici și 

avantajele utilizării lui ca și formă de stingere a datoriilor și de recuperare a creanțelor, nemonetar, pe baza 

ordinului de compensare, instrumentul  pe plată nemonetar. 

Toate companiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul României trebuie să știe că pot stinge datoriile și 

recupera creanțele, neplătite / neîncasate, prin compensare.  

Companiile trebuie să știe că această formă de plată este nemonetară care se transpune în fapt într-o operațiune 

contabilă, folosindu-se ordinele de compensare și borderourile facturilor ce s-au compensat, ca și documente 

primare ce se atașează ca atare la nota contabilă, data operării în contabilitate fiind cea înscrisă pe aceste două 

documente. 

Companiile trebuie să știe cum pot face compensări legale și sigure. Cum o pot afla, sunând la Serviciul de 

compensare din cadrul CPPI – Sucursala București. Vor afla astfel că procedura este foarte simplă, rapidă, și 

complet digitalizată, operațiunile de compensare realizându-se în cadrul Sistemului informatic de compensare 

(SIC). Cu un calculator, o legătură la internet și o semnătură electronică pot avea o balanță curată fără datorii și 

creanțe neplătite/neîncasate, pot respecta termenele de plată la facturi, se pot proteja de riscul de a plătii penalități 

sau de a intra în incapacitate de plată. 

Modalitatea de realizare a acestora constă în crearea în SIC a conturilor de utilizator și transmiterea la adresa 

dedicată, https://gama.cppi.ro , a facturilor pe care intenționează a le compensa și semnarea ordinelor de 

compensare și a borderourilor aferente. Întreaga procedură de compensare de desfășoară în manieră voluntară 

încă de la crearea accesului și până la semnarea digitală a ordinelor de compensare. 

Pe baza informațiilor încărcate, SIC identifică soluțiile de tip cliring, implementabile prin voința companiilor care 

pot consulta lista posibilităților de compensare în contul de utilizator deschis. Creșterea numărului companiilor care 

folosesc  SIC determină creșterea exponențială a posibilităților de compensare ce pot fi identificate.  

Companiile trebuie să știe că pot realiza compensările  la distanță, online, folosind semnătura electronică calificată, 

respectând măsurile restrictive impuse pentru limitarea răspândirii efectelor pandemiei. SIC poate fi accesat în timp 

real de către orice utilizator, indiferent de locul unde își desfășoară activitatea, fiind facil de utilizat pentru angajații 

aflați în telemuncă sau muncă la domiciliu. 

Pentru fiecare companie, folosirea sistemului de compensare a facturilor neplătite/neîncasate, evidențiate în 

contabilitatea proprie, confirmate de parteneri înseamnă:  

- stingerea datoriilor și recuperarea creanțelor folosind instrumentul de plată nemonetar, păstrând 

cash-flow-ul cât mai mult în companie; 
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- reducerea arieratelor; 

- o balanță curată fără datorii și creanțe neplătite/neîncasate; 

- respectarea termenelor de plată la facturi, protejarea de riscul de a se calcula penalități; 

- protejarea de riscul de a intra în insolvență sau în faliment și de litigiile din sălile  de judecată; 

- operațiuni de compensare realizate în mod voluntar, legal și sigur; 

- un serviciu public la dispoziția tuturor persoanelor juridice cu sediul în România. 

Pentru fiecare companie, SIC înseamnă:  

- soluții noi de compensare identificate pe baza informațiilor încărcate și furnizate în contul de 

utilizator; 

- acces în timp real indiferent de sediul unde își desfășoară activitatea; 

- interacțiune online cu utilizatorul pe durata întregului proces de realizare a operațiunilor de 

compensare; 

- acces securizat pe baza numelui de utilizator și a parolei de acces;  

- lucru în on-line folosind semnătura electronică, complet digitalizat;  

- facil de utilizat, lucrul cu proceduri simplificate, debirocratizate, flexibile; 

- timp redus pentru realizarea unei compensări;  

- arhivare gratuită pentru o perioadă mai mare de 20 de ani; 

- operațiuni de compensare sigure prin înregistrarea datei, orei, minutului și secundei când acestea 

au fost efectuate, prin evidența operațiunilor în jurnalul facturilor încărcate în SIC, prin evidența 

conturilor deschise și a reprezentărilor declarate, prin evidența documentelor de identitate, a celor 

de identificare precum și a ordinelor de compensare și a borderourilor facturilor compensate 

semnate cu semnătură electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor 

electronice. 

Pentru fiecare companie, Serviciul de compensare înseamnă:   

- consultanță oferită gratuit, telefonic sau online prin aplicații precum Zoom sau Meet ori prin 

rețelele de socializare. Companiile au la dispoziție, pe site-ul oficial al CPPI, numerele de telefon și 

adresele de email unde pot obține răspunsurile la solicitările formulate; 

- un colectiv care oferă toată disponibilitatea, respectul pentru utilizator. 

 

Rezultatele celor peste 20 de ani funcționare neîntreruptă a SIC se traduc în numărul de operațiuni de 

compensare finalizate și volumul arieratelor diminuate prin compensare. În perioada 1999 – 2020 s-au finalizat 

peste 400000 de operațiuni de compensare cu peste 67 mld euro arierate stinse prin compensare.  

Aceste rezultate s-au obținut pe baza raportării lunare a facturilor de către companiile cu capital de stat și a celor 

de drept privat, deopotrivă. Pe baza acestei raportări, SIC a identificat soluțiile de compensare aprobate în 

manieră voluntară de companiile participante. Rolul raportării facturilor și al participării companiilor la 

activitatea de compensare este ca,  prin mijloace legale să se creeze o cultură administrativă în ceea ce privește 

termenele, întârzierile și celelalte aspecte referitoare la obligațiile contractuale. 

Digitalizarea întregului proces de compensare, mutarea acestui serviciu public în online este în mod cert un 

progres. De altfel, Sistemul de Compensare Datorii și Creanțe ale Persoanelor Juridice și Sistemul Informatic de 

Compensare (SIC) contribuie la simplificarea procedurilor birocratice, modernizarea și digitalizarea serviciilor 

publice. 

C.P.P.I. a adus compensarea acasă la utilizator. 
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În prezent, pe agenda Guvernului României se află dezvoltarea Sistemului de Compensare Datorii și Creanțe ale 

Persoanelor Juridice prin Sistemul Informatic de Compensare. Astfel, în ședința de guvern din 16 iulie 2020 a fost 

aprobat Memorandumul cu tema „ Dezvoltarea Sistemului de Compensare Datorii și Creanțe ale Persoanelor 

Juridice prin Sistemul Informatic de Compensare (SIC), gestionat de Centrul de Pregătire pentru Personalul din 

Industrie Bușteni”.  Memorandumul are scopul de a combate eficient o serie de blocaje financiare din economie 

prin: 

- Utilizarea sistemului de compensare de către toate companiile cu capital de stat integral/ majoritar/ 

minoritar,  inclusiv a companiilor din subordinea consiliilor județene, a consiliilor locale ale municipiilor, 

orașelor și comunelor și din subordinea Consiliului General al Municipiului București și a consiliilor 

sectoarelor municipiului București, înregistrate în evidențele ANAF,  în vederea reducerii arieratelor prin 

respectarea termenelor de plată stipulate în contracte sau menționate în condițiile comerciale generale, 

în cadrul tranzacțiilor comerciale. În prezent, din cele 1520 de companii de stat active, 82 au deschis 

conturi de utilizator în SIC, ponderea lor fiind de 5,40% din total. Din cele 82 de companii de stat înscrise, 

53 de companii au realizat operațiuni de compensare în SIC, ponderea lor fiind de 3,49% din total. Restul 

participanților, reprezentând 96,51% din totalul companiilor care realizează în mod voluntar operațiuni 

de compensare în SIC, sunt companii cu capital privat.  

- Extinderea sferei de cuprindere a operațiunii de compensare prin includerea și a altor categorii de datorii 

precum extinderea mecanismului de efectuare a stingerilor din sumele alocate de la bugetul de stat pentru 

achitarea obligațiilor fiscal/bugetare restante, reglementat periodic prin legea bugetului de stat. Astfel se 

dorește analizarea extinderii mecanismului de efectuare a stingerilor din sumele alocate de la bugetul de 

stat pentru achitarea obligațiilor fiscal/bugetare restante, prin introducerea în acest mecanism a mai multor 

operatori economici, precum și alocarea sumelor de la bugetul de stat în circuitul de stingere printr-un act 

normativ cu aplicare permanentă; 

- Includerea în cadrul sistemului de compensare a cesiunilor de creanțe; 

- Eficientizarea mecanismului de garantare a creditului comercial prin crearea unui instrument de verificare 

a eligibilității companiilor aflate în dificultate, prin condiționarea utilizării de către acestea a SIC în vederea 

reducerii arieratelor. 
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