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1. Informatii generale 
 

Conform reglementarilor in vigoare, distribuitorul de energie, atat energie electrica, cat si gaze 
naturale, are obligatia sa presteze urmatoarele activitati: 

 
• Citiri index contor 
• Inlocuiri periodice contori 
• Inlocuiri contori defecti 

 
Personalul desemnat de distribuitorul de energie se prezinta la locurile unde sunt amplasati 
contorii. Cand se intampla, din diverse motive, sa nu aiba acces la contori, pentru a executa 
operatiile programate, consumatorul final va primi o instiintare prin care va fi informat despre 
aceasta problema. Prin intermediul portalului delgaz.ro, acesta va putea sa faca o programare 
pentru efectuarea acestor lucrari, in functie de disponibilitatea proprie. 

 
 

 
 

2. Programari citiri contoare si Programari inlocuiri contoare 
 
 
Cand un consumator final primeste instiintare de la distribuitorul de energie, prin care este 
informat ca personalul desemnat a presta activitatile necesare asupra echipamentelor de 
masura(contori) nu a putut sa-si exercite atributiile deoarece nu a avut acces la acestea, va putea 
foarte simplu sa realizeze o programare prin intermediul portalului delgaz.ro. 
Nu este necesara introducerea credentialelor de acces in portal(cont utilizator si parola), accesul la 
aceasta functionalitate nefiind conditionat de acestea. 
Consumatorul va accesa portalul la adresa https://delgaz.ro/. 
In urma accesarii portalului, in coltul din stanga jos al pagini care se deschide, este afisata o 
pictograma, care contine si link-urile catre pagina in care se realizeaza efectiv programarea. 
 

 
Prin acesarea link-urilor Programari citiri contoare sau Programari inlocuiri contoare, se va deschide 
o noua pagina, unde utilizatorul este informat despre locul unde se afla informatiile in instiintarea 
primita, care vor trebui introduse pentru inceperea procesului de programare. 

https://delgaz.ro/


 
Utilizatorul va introduce cele doua informatii primite prin instiintare, dupa care va apasa butonul 
Cauta. 
 

 
 
Aplicatia va afisa informatiile disponibile pentru aceasta programare. 
 

 



 
 
Pictograma, colorata in rosu, Efectuati o programare constituie link-ul catre pagina in care se va 
realiza efectiv programarea. 
Vor fi afisate, in prima parte a ferestrei deschise, informatiile disponibile pentru identificarea 
clientului. 
 

 
 
Utilizatorul va introduce mai intai Data programarii(camp obligatoriu). Efectuand un click in boxa 
Data programarii, se va deschide un calendar, in care vor fi evidentiate datele disponibile pentru 
programare. 
 



 
 
Utilizatorul va selecta data convenabila din intervalul propus si va completa urmatoarele informatii 
obligatorii: 
 

• Numar de telefon 
• Observatii 

 
 
Se va bifa campul cu privire la acordul la utilizarea Datelor personale.  
Aplicatia informeaza utilizatorul despre faptul ca acesta mai poate efectua modificarea datei 
programate doar in urmatoarele doua ore, dupa care modificarile pot fi facute doar prin 
contactarea telefonica a personalului distribuitorului de energie. 
 

 



Dupa apasarea butonului Salveaza, va fi afisata programarea facuta. 
 

 
 
Pictograma Efectuati o programare isi va schimba denumirea in Actualizare programare(cu afisarea 
datei selectate). Aceasta pictograma va ramane activa pentru urmatoarele doua ore. Dupa acest 
interval, utilizatorul va putea modifica data programata doar apeland telefonic distribuitorul de 
energie la numarul de telefon pus la dispozitie. 
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