
Stimați consumatori, 

Vă informăm, că în cazul introducerii eronate a numărului contractului existent cu 
furnizorul de energie electrică „Furnizarea Energiei Electrice Nord” S.A., la înregistrarea pe 
platforma compensatii.gov.md, consumatorului, în factură, i se va fi atribui, și calculul 
compensației se va efectua conform gradului de vulnerabilitate energetică medie și nu conform 
gradului de vulnerabilitate energetică ridicată sau foarte ridicată, obținut în Cabinetul personal 
pe platforma compensatii.gov.md 

Astfel, pentru asigurarea unui calcul corect al mărimii compensației, rugăm sa verificați în 
Cabinetul personal corectitudinea introducerii numărului contractului la înregistrarea pentru 
compensații, cu numărul contractului indicat în factură, urmând următorii pași: 

Pasul 1. Intrați în Cabinetul personal, unde pentru vizualizarea Cererii completate anterior 
selectați Numărul cererii. Vedeți imaginea de mai jos. 

Colțul de sus dreapta a facturii 
 

Pasul 2. Verificați dacă numărul contractului din cerere este identic cu cel din factură. Vedeți 
imaginea de mai jos. 

Dacă numerele nu coincid, treceți la Pasul  3. 

Notă: Numărul contractului este format doar din cifre și simbolul cratimei ”-”, fără 
spații libere, litere sau simbolul sublinierii de jos. 
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Pasul 3. Trimiteți un mesaj la email-ul support@compensatii.gov.md cu urmatorul text: 

”Rog sa-mi acordați (deblocați) accesul la redactarea Cererii pentru compensații 
nr. Numărul Cererii – Nume Prenume. 

Solicitarea este făcută cu scopul corectării numărului contractului (NLC) 
furnizorului de energie electrica.” 

înlocuind Numărul Cererii cu numărul din Cabinetul Dvs. personal (Vedeți imaginea 
de la Pasul  1) Numele și Prenumele. 

 
Pasul 4. Urmăriți în Cabinetul personal, modificarea Starii Cererii și Starea curente (Vedeți 

imaginea de la Pasul  1). 
La acordarea (deblocarea) accesului la redactarea Cererii, se va activa butonul 
Editează cererea, activarea căruia va permite redactarea Cererii. 

 

Pasul 5. Corectați în Cerere inexactitățile și erorile în numărul contractului depistate la  
Pasul  2. Vedeți imaginea de mai jos. 
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Pasul 6. Treceți la sfârșitul Cererii și selectați butonul Trimite cererea. 

 
 

Pasul 7. Peste un timp oarecare, Cererea va primi statut - În prelucrare. 

 

 


