
Aplicatia de transmitere online 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 indexului, trebuie să-ți creezi un cont online. Pentru asta, vei avea nevoie de codul de              
autocitire și de codul tehnic. Ambele informații le găsești în factura de gaze naturale.

Dar hai să vedem împreună ce pași ai de parcurs:
1. Completezi câmpurile solicitate:1. Completezi câmpurile solicitate:
Utilizator: cu acest nume te vei loga mereu în aplicație; este de preferat să fie diferit de nume sau prenume, să nu 
conțină caracterul spațiu și să aibă minim 8 caractere.
Parola: cu această parolă te vei loga mereu în aplicație; trebuie să fie diferită de datele introduse la câmpul               
“Utilizator”, diferită de nume și prenume, să nu conțină caracterul spațiu și să aibă minim 8 caractere.
Reintrodu Parola: din motive de securitate, reintroduci parola aleasă anterior.
Cod Autocitire: scrii codul de autocitire (7 caractere numerice) aflat în factura de consum.
POD:POD: scrii codul tehnic (caractere alfa-numerice) din factura de consum. 
Nume: numele titularului contractului încheiat cu furnizorul de gaze naturale.
Prenume: prenumele titularului contractului încheiat cu furnizorul de gaze naturale.
E-mail: scrii adresa la care dorești să primești datele referitoare la contul tău.
Reintrodu E-mail: reintroduci adresa de mai sus.
Telefon: introduci numărul de telefon. 
Adresa titularului contractului: stradă, număr, bloc, apartament, localitate, județ.
Introduci codul solicitat:Introduci codul solicitat: din motive de securitate, trebuie să introduci aici caracterele din imaginea alăturată. 

2. Apeși butonul “Creează cont”
Vei primi un e-mail de confirmare pentru activarea contului.

3. Acces cont client
Pentru a putea transmite indexul, te vei loga cu “Username” și “Parola”, alese la crearea contului tău.

4. Editare cont de client
ÎnÎn cazul în care dorești să modifici anumite date personale, ai la dispoziție secțiunea “Editare cont”. Aici poți face toate 
modificările dorite, pe care ulterior le salvezi. Vei primi un e-mail de confirmare.

5. Resetare parolă
Dacă ai uitat parola contului tău de client, poți solicita resetarea ei prin opțiunea “Ai uitat parola? Click aici pentru       
resetare”, pe care o regăsești în pagina principală a aplicației. Vei avea nevoie din nou de codul de autocitire și de cel 
tehnic.

6. Transmitere Index
După ce te-ai logat în contul tău de client, poți completa indexul autocitit.După ce te-ai logat în contul tău de client, poți completa indexul autocitit.
În câmpul “Index Vechi” regăsești valoarea ultimului index înregistrat în baza noastră de date.
În câmpul “Index Nou” introduci valoarea indexului afișat de contor.
În câmpul “Reintrodu Index Nou” reintroduci indexul completat în câmpul “Index Nou”.
Apoi, apeși butonul “Transmite Index”. Vei primi automat un mesaj de confirmare a înregistrării indexului.

7. Delogare
După ce ai transmis indexul sau ai operat modificări în cont, este indicat să te deloghezi din aplicația de autocitire.

În funcție de indexul introdus și de perioada în care l-ai transmis, poți primi mesajele următoare:În funcție de indexul introdus și de perioada în care l-ai transmis, poți primi mesajele următoare:
“ Perioada de transmitere a autocitirii este invalidă sau indexul a fost deja înregistrat.”
Acest mesaj este generat atunci când încerci să transmiți indexul în afara perioadei sale de transmitere. De aseme-
nea, 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.

“ Indexul introdus este invalid.”
În acest caz, te rugăm să verifici încă o dată indexul afișat de contor și, în cazul în care constatați că este valid, să ne 
anunți folosind pagina noastră de Contact. În cel mai scurt timp vei primi un răspuns.

“Codul de autocitire și POD-ul nu se regăsesc în baza noastră de date.”
Acest mesaj este generat în cazul în care datele existente în baza noastră de date și cele completate de tine sunt      
diferite. Pentru a putea transmite autocitirea este necesar să accesezi secțiunea “Editare cont” și să introduci noile 
date regăsite pe factura de consum.

“Indexul“Indexul a fost înregistrat în baza de date. Acesta va fi folosit la facturare exceptând cazul în care există un 
index citit de angajații noștri.”
Acest mesaj este generat atunci când indexul transmis a fost înregistrat în baza noastră de date și va fi folosit la        
facturare cu condiția ca, în intervalul de autocitire angajații noștri să nu fi înregistrat un index diferit. Mai poate exista 
și situația în care indexul transmis este eronat. În acest caz, facturarea se va realiza pe baza unui index estimat.
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