
Aplicatia de transmitere telefonică a indexului autocitit se adresează consumatorilor casnici și non-casnici încadrați în 
categoriile de consum C1 – C2.

Indexul se transmite doar în intervalul de cinci zile specificat în factura de gaze naturale, la secțiunea “Informații       
necesare pentru transmiterea autocitirii”.

Pentru transmiterea telefonică a indexului vei avea nevoie de codul de autocitire pe care îl găsești în factura de gaze 
naturale.

ServiciulServiciul de înregistrare telefonică a indexului funcționează sub formă de robot telefonic și este disponibil gratuit la 
numărul: 0800 800 200.

Pe întreaga durată a apelului vei fi ghidat de mesajele generate de către aplicație. 
Dar hai să vedem împreună ce pași ai de parcurs:

1. Introduci codul de autocitire. Acesta se regăsește pe factura de consum și este format din 7 caractere numerice.

2. Ești înștiințat dacă te afli în perioada de transmitere a autocitirii și dacă poți introduce Indexul sau acesta a fost 
deja înregistrat în baza de date.

3. Introduci indexul 3. Introduci indexul afișat de contor, urmat de tasta #.

4. Indexul este înregistrat în baza noastră de date și primești un mesaj de confirmare.

În funcție de indexul introdus și de perioada în care ai transmis autocitirea, poți primi unul dintre mesajele   
următoare:

“Ați sunat la Distrigaz Sud Rețele, Serviciul Autocitiri! Pentru a transmite un index autocitit, vă rugăm să       
introduceți codul de autocitire.”
După ascultarea acestui mesaj trebuie să introduci codul de autocitire regăsit pe factura de consum. 

“Codul introdus este invalid. “Codul introdus este invalid. Tastați 1 pentru a reintroduce codul, tastați 2 pentru încheierea apelului.”
Acest mesaj este generat atunci cand ai introdus un cod de autocitire care nu este valid. Poți fie să reintroduci codul, 
fie să renunți la apel.

“Perioada de transmitere a indexului este invalidă. Indexul este deja inregistrat.”
Acest mesaj este generat pentru cazul în care transmiți un index în afara perioadei de transmitere a autocitirii. De 
asemenea, există posibilitatea ca, deși perioada de transmitere a autocitirii sa fie validă, în sistemul nostru să existe 
deja un index citit și înregistrat de către angajații noștri pentru luna respectivă.

“Apăsați 1 pentru a confirma indexul, 2 pentru a reintroduce un nou index.”“Apăsați 1 pentru a confirma indexul, 2 pentru a reintroduce un nou index.”
Prin intermediul acestui mesaj ți se solicită confirmarea indexului introdus. În cazul în care observi că indexul tastat 
nu corespunde cu cel afișat de contor, ai posibilitatea de a introduce un nou index.

“Indexul introdus este invalid. Tastati 1 pentru a reintroduce indexul, 2 pentru încheierea apelului.”
Mesajul este generat în cazul în care indexul introdus este invalid. Ai posibilitatea fie de a introduce un nou index, fie 
de a renunța la apel.

“Ați depășit numărul maxim de încercări.”
ÎnÎn cazul în care ai introdus un cod invalid de mai mult de 3 ori sau un index invalid de mai mult de 2 ori, apelul va fi    
întrerupt. Ai posibilitatea de a iniția un nou apel în cazul în care dorești să transmiți autocitirea.
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