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Comunicat de presă - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară (ANCPI)

În scopul prevenirii şi limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-
19), în perioada 12 - 31 martie 2020, Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară (ANCPI) sistează activitatea de relaţii cu publicul 
(audienţe şi registratură). În aceeaşi perioadă va fi sistată şi activitatea de 
lucru cu publicul (la ghişee) în toate Oficiile de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. 

Primirea sesizărilor, petiţiilor şi memoriilor se va face prin corespondenţă, 
folosind mijloacele de comunicare electronice (relatiicupublicul@ancpi.ro) 
sau prin poştă. De asemenea, publicul are la dispoziţie şi următoarele 
numere de telefon şi fax:

- tel.: 021.317.31.62

021.317.73.39

- fax: 021.316.52.24

https://www.arenaconstruct.ro/agentia-de-cadastru-sisteaza-
activitatea-cu-publicul/

Agentia de Cadastru sisteaza activitatea cu publicul

 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI sistează 
activitatea de relații cu publicul (audienţe și registratură), începând de 
astăzi până la 31 martie 2020, pentru a preveni și limita răspândirea 
coronavirusului COVID-19. În aceeași perioadă va fi sistată și activitatea de 
lucru cu publicul (la ghișee) în toate Oficiile de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor se va face prin 



corespondență, folosind mijloacele de comunicare electronice 
(relatiicupublicul@ancpi.ro) sau prin poștă. De asemenea, publicul are la 
dispoziție și următoarele numere de telefon și fax: tel.: 021.317.31.62, 
021.317.73.39 fax: 021.316.52.24 

PRESA LOCALA

https://www.desteptarea.ro/oficiul-de-cadastru-suspenda-activitatea-
cu-publicul/

Oficiul de Cadastru suspendă activitatea cu publicul

În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), 
în perioada 12 – 31 martie 2020, Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Bacău sistează activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, 
publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului, urmând ca primirea 
sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, folosindu-
se mijloacele de comunicare electronică (bc@ancpi.ro) sau prin poștă, la 
adresa Str. Ioniţă Sandu Sturza, Nr. 78,Municipiul Bacău, Județul Bacău.

De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații 
referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Bacău și 
prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în 
intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor 
fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.

 Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor 
serviciilor oferite de OCPI Bacău sunt următoarele:

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliari Bacău:

Registratură pentru publicul larg:

Telefon: 0334.405.059, 0334.405.063

E-mail: bc@ancpi.ro

Registratură pentru PFA/PJA autorizate



Telefon: 0234.405.063 / interior 229

Registratură pentru notarii publici:

Telefon: 0234.405.063 / interior 211

E-mail: bcpi.bacau@ancpi.ro

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Onești

Telefon: 0234.310.910 0234.310.911 0234.310.912

Fax: 0234.310.910

E-mail: bcpi.onesti@ancpi.ro

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buhuși

Telefon 0234.262.012

E-mail: bcpi.buhusi@ancpi.ro

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Moinești

Telefon: 0234.362.722

Fax: 0234.362.722

E-mail: bcpi.moinesti@ancpi.ro

Biroul de Relații cu Publicul Podu Turcului

Telefon: 0334.130.301

Email: brp.poduturcului@ancpi.ro

http://www.ocpivl.ro/

OCPI VÂLCEA, 12.03.2020

 În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-
19), în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (OCPI) Vâlcea sistează activitatea de relații cu publicul. Prin 



urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca 
primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, 
folosindu-se mijloacele de comunicare electronică (vl@ancpi.ro) sau poșta.

De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații 
referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Vâlcea 
(http://www.ocpivl.ro) și prin intermediul unui call-center, care va funcționa 
de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 –
14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.

Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor 
oferite de OCPI Vâlcea sunt următoarele:

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea:

Registratură public

Telefon: 0250-744150, int.118

Persoane de contact: Mihaela Sopîrlă, Laurențiu Mitrache

E-mail: adriana.sopirla@ancpi.ro,  laurentiu.mitrache@ancpi.ro

 Registratură autorizați

Telefon: 0250-744150, int.126

Persoane de contact: Ana Covrescu, Tiberiu Popa

E-mail: ana.covrescu@ancpi.ro, tiberiu.popa@ancpi.ro

 Registratură notari

Telefon: 0250-744150, int.114

Persoane de contact: Adina Paleu, Maria Preda

E-mail: adina.paleu@ancpi.ro, maria.preda@ancpi.ro

 Biroul de Relații cu Publicul Horezu

Telefon: 0350-130153



Persoane de contact: Maria Badi

E-mail: maria.badi@ancpi.ro

 Biroul de Relații cu Publicul Bălcești

Telefon: 0350-130152

Persoane de contact: Sorina Făurescu

E-mail: sorina.faurescu@ancpi.ro

 Biroul de Relații cu Publicul Brezoi

Persoane de contact: Cezar Bălănescu

E-mail: cezar.balanescu@ancpi.ro

 Biroul de Relații cu Publicul Drăgășani

Telefon: 0350-130151

Persoane de contact: Felicia Voicescu

E-mail: felicia.voicescu@ancpi.ro

 Purtător de cuvânt:

Aurelian Busuioc

Telefon: 0746215661

E-mail: aurelian.busuioc@ancpi.ro

https://www.ct100.ro/oficiul-de-cadastru-si-publicitate-imobiliara-
constanta-sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-publicul/

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța sistează 
activitatea de relații cu publicul

În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), 
în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
(OCPI) Constanța sistează activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, 



publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca primirea 
sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, folosindu-
se mijloacele de comunicare electronică (ct@ancpi.ro) sau poștă. 

De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații 
referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Constanța 
(www.ocpict.ro) și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de 
luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. 
Audiențele vor fi acordate doar telefonic (la numărul de telefon 
0241.488.625 – TASTA 3) sau prin e-mail (ct@ancpi.ro).

Numerele de telefon, aferente call-center-ului, destinate beneficiarilor 
serviciilor oferite de OCPI sunt următoarele:

0241.488.625 – TASTA 1 – BCPI Constanța,

0241.752.044 – BCPI Mangalia,

0241.821.070 – BCPI Medgidia,  

0751.087.595 și 

0751.087.348 

Totodată, sunt puse la dispoziția cetățenilor următoarele adrese de e-mail: 
ct@ancpi.ro, bcpi.constanta@ancpi.ro, bcpi.mangalia@ancpi.ro, 
bcpi.medgidia@ancpi.ro, brp.harsova@ancpi.ro.

https://www.emaramures.ro/oficiul-de-cadastru-si-publicitate-
imobiliara-maramures-ocpi-mm-sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-
publicul/

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș (OCPI MM) 
sistează activitatea de relații cu publicul

În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), 
în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Maramureș (OCPI MM) sistează activitatea de relații cu publicul. Prin 
urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca 



primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, 
folosindu-se mijloacele de comunicare electronică (www.ocpimm.ro) sau 
poșta/curierat.

De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații 
referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI 
Maramureș și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni 
până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. 
Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.

Numerele de telefon și adresa de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor 
oferite de OCPI Maramureș sunt următoarele:

Telefon: (0262) 22 15 87, (0262) 22 10 07–OCPI Maramureș;

Fax: (0262) 22 22 30 – OCPI Maramureș;

Telefon/Fax: 0262319125 – BCPI Sighetu Marmației;

Telefon/Fax: 0262353755 – BCPI Vișeu de Sus;

Telefon/Fax: 0262337028 -BCPI Dragomirești;

Telefon/Fax: 0262385309 -BCPI Târgu Lăpuș;

E-mail:mm@ancpi.ro – OCPI Maramureș.

http://transilvania365.ro/ocpi-sibiu-sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-
publicul/

OCPI Sibiu sistează activitatea de relații cu publicul 

 În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-
19), în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (OCPI) Sibiu sistează activitatea de relații cu publicul. Prin 
urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca 
primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, 
folosindu-se mijloacele de comunicare electronică (sb@ancpi.ro) sau 
poșta. 



De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații 
referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Sibiu și 
prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în 
intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor 
fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.

Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor 
oferite de OCPI Sibiu sunt următoarele:

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu)

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (BCPI Sibiu)

          Telefon: 0269-217477, 0269-234230

          Fax:       0269-218145

E-mail:   sb@ancpi.ro

COMPARTIMENT/BIROU 

TELEFON fix/mobil 

E-MAIL 

Director 

0269-217477 int. 210 

simona.gheorghe@ancpi.ro 

0731-606458 

Șef Serviciu Cadastru 

0269-217477 int. 215 

nicolae.nechita@ancpi.ro 

0731-606462 

Șef Birou Înregistrare Sistematică 



0269-217477 int. 320 

tiberiu.nartea@ancpi.ro 

0749-014735 

Șef Serviciu Publicitate Imobiliară 

0269-217477 int. 116 

simona.contiu@ancpi.ro 

0731-606459 

Șef Birou/Registrator Coordonator al BCPI Sibiu 

0269-217477 int. 150 

ilie.brabete@ancpi.ro 

Șef Birou Economic 

0269-217477 int. 210 

mirela.cirican@ancpi.ro 

0731-606461 

Specialist IT 

0269-217477 int. 230 

teodor.soare@ancpi.ro 

0731-606460 

Purtător de cuvânt 

0269-217477 int. 241 

violeta.sora@ancpi.ro 

Compartiment juridic 

0269-217477 int. 242 



Compartiment Resurse Umane 

0269-217477 int. 311 

Relații cu publicul 

0269-217477 int. 114 

Registratură public 

0269-217477 int. 113 

Arhivă public 

0269-217477 int. 115 

Registratori/asistenți-registratori 

0269-217477 int. 152, 153 

Birou Titluri de Proprietate 

0269-217477 int. 212 

Birou RENNS/Ortofotoplan 

0269-217477 int. 213 

Birou RAN/Fond funciar 

0269-217477 int. 220 

Birou Arhivă Cadastru 

0269-217477 int. 218 

Birou Avize și Recepții 

0269-217477 int. 216 

Birou Înregistrare Sistematică 

0269-217477 int. 312, 321, 322, 323, 324 

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Agnita (BCPI Agnita)



          Telefon: 0269-510647

Fax:       0269-510647

E-mail:   bcpi.agnita@ancpi.ro

                        bcfagnita@ocpisibiu.ro

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Avrig (BCPI Avrig)

          Telefon: 0269-523300

Fax:       0269-523300

E-mail:   bcpi.avrig@ancpi.ro

                        bcfavrig@ocpisibiu.ro

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mediaș (BCPI Mediaș)

          Telefon: 0269-841260

Fax:       0269-844260

E-mail:   bcpi.medias@ancpi.ro

                        bcfmedias@ocpisibiu.ro

COMPARTIMENT/BIROU 

TELEFON fix/mobil 

Șef Birou/Registrator Coordonator al BCPI Mediaș

0269-841260 int. 107 

Asistenți-registratori 

0269-841260 int. 103, 104 

Arhiva public 

0269-841260 int. 105 

Registratura public 



0269-841260 int. 101 

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Săliște (BCPI Săliște)

          Telefon: 0269-553534

Fax:       0269-553534

E-mail:   bcpi.saliste@ancpi.ro

                        bcfsaliste@ocpisibiu.ro

COMPARTIMENT/BIROU 

TELEFON fix/mobil 

E-MAIL 

Șef Birou/Registrator Coordonator al BCPI Săliște 

0755-089771 

delia.lascu@ancpi.ro

Purtător de cuvânt: 

Violeta SORA

Telefon: 0269 217 477 int. 241

E-mail: violeta.sora@ancpi.ro

ALTE STIRI

https://www.economica.net/ancpi-i-i-sisteaza-programul-cu-publicul-
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https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/oficiul-de-cadastru-din-iasi-sisteaza-
activitatea-de-relatii-cu-publicul--246547.html

https://www.amosnews.ro/agentia-nationala-de-cadastru-si-
publicitate-imobiliara-sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-publicul



http://www.radiomures.ro/stiri/oficiile-de-cadastru-si-publicitate-
imobiliara-isi-sisteaza-activitatea-cu-publicul.html

https://ziarharghita.ro/oficiul-de-cadastru-si-publicitate-imobiliara-
ocpi-harghita-sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-publicul

https://realitateadeteleorman.net/oficiul-de-cadastru-si-publicitate-
imobiliara-ocpi-teleorman-sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-publicul/

http://www.ziare.com/bacau/stiri-actualitate/oficiul-de-cadastru-
suspenda-activitatea-cu-publicul-8019394

https://www.magazinsalajean.ro/social/oficiul-de-cadastru-salaj-a-
sistat-activitatea-de-relatii-cu-publicul

https://www.zcj.ro/economie/se-inchide-cadastrul-solicitari-doar-in-
scris--195581.html

https://www.ziaruldevaslui.ro/oficiul-de-cadastru-vaslui-sisteaza-
activitatea-de-relatii-cu-publicul/

https://rasunetul.ro/oficiul-de-cadastru-si-publicitate-imobiliara-ocpi-
bistrita-nasaud-sisteaza-activitatea-de-relatii

http://ziarulteleormanul.ro/comunicat-de-presa-ocpi-teleorman/

https://www.pandurul.ro/articol/oficiul-de-cadastru-sisteaza-
activitatea-cu-public_121972.html

http://ziarulfaclia.ro/cadastrul-sisteaza-relatiile-cu-publicul/

https://www.ziarpiatraneamt.ro/ocpi-neamt-isi-sisteaza-activitatea-de-
relatii-cu-publicul-perioada-12-31-martie-2020

https://renasterea.ro/programul-cu-publicul-sistat-la-ocpi-timis/

https://renasterea.ro/programul-cu-publicul-sistat-la-ocpi-timis/

https://www.dcnews.ro/ocpi-sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-publicul-
in-perioada-12-31-martie_735437.html



http://www.radiooltenia.ro/ocpi-gorj-sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-
publicul/

https://www.sgorj.ro/oficiul-de-cadastru-sisteaza-activitatea-cu-
publicul/

https://www.crisana.ro/stiri/utilitare-20/pana-in-31-martie-activitatea-
cu-publicul-sistata-la-ocpi-bihor-174079.html

https://www.ultimele-stiri.eu/articol/oficiul-de-cadastru-din-iasi-
sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-publicul/6572885

https://www.ziartarguneamt.ro/ocpi-neamt-isi-sisteaza-activitatea-de-
relatii-cu-publicul-perioada-12-31-martie-2020

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/audientele-cu-publicul-
suspendate-se-restrictioneaza-accesul-publicului-la-serviciile-din-
cadrul-primariei-constanta-714472.html

https://timponline.ro/ocpi-bistrita-nasaud-sisteaza-activitatea-de-
relatii-cu-publicul/

http://www.radiooltenia.ro/ocpi-gorj-sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-
publicul/

https://stirilazi.ro/ocpi-sibiu-sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-publicul/
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https://wwwb.agerpres.ro/comunicate/2020/03/12/comunicat-de-presa-agentia-nationala-de-cadastru-si-publicitate-imobiliara-ancpi--464745

Comunicat de presă - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI)


În scopul prevenirii şi limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 12 - 31 martie 2020, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) sistează activitatea de relaţii cu publicul (audienţe şi registratură). În aceeaşi perioadă va fi sistată şi activitatea de lucru cu publicul (la ghişee) în toate Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 


Primirea sesizărilor, petiţiilor şi memoriilor se va face prin corespondenţă, folosind mijloacele de comunicare electronice (relatiicupublicul@ancpi.ro) sau prin poştă. De asemenea, publicul are la dispoziţie şi următoarele numere de telefon şi fax:


- tel.: 021.317.31.62


021.317.73.39


- fax: 021.316.52.24


https://www.arenaconstruct.ro/agentia-de-cadastru-sisteaza-activitatea-cu-publicul/

Agentia de Cadastru sisteaza activitatea cu publicul


 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI sistează activitatea de relații cu publicul (audienţe și registratură), începând de astăzi până la 31 martie 2020, pentru a preveni și limita răspândirea coronavirusului COVID-19. În aceeași perioadă va fi sistată și activitatea de lucru cu publicul (la ghișee) în toate Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor se va face prin corespondență, folosind mijloacele de comunicare electronice (relatiicupublicul@ancpi.ro) sau prin poștă. De asemenea, publicul are la dispoziție și următoarele numere de telefon și fax: tel.: 021.317.31.62, 021.317.73.39 fax: 021.316.52.24 


PRESA LOCALA

https://www.desteptarea.ro/oficiul-de-cadastru-suspenda-activitatea-cu-publicul/

Oficiul de Cadastru suspendă activitatea cu publicul


În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 12 – 31 martie 2020, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău sistează activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului, urmând ca primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică (bc@ancpi.ro) sau prin poștă, la adresa Str. Ioniţă Sandu Sturza, Nr. 78,Municipiul Bacău, Județul Bacău.


De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Bacău și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.


 Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Bacău sunt următoarele:


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliari Bacău:


Registratură pentru publicul larg:


Telefon: 0334.405.059, 0334.405.063


E-mail: bc@ancpi.ro


Registratură pentru PFA/PJA autorizate


Telefon: 0234.405.063 / interior 229


Registratură pentru notarii publici:


Telefon: 0234.405.063 / interior 211


E-mail: bcpi.bacau@ancpi.ro


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Onești


Telefon: 0234.310.910 0234.310.911 0234.310.912


Fax: 0234.310.910


E-mail: bcpi.onesti@ancpi.ro


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buhuși


Telefon 0234.262.012


E-mail: bcpi.buhusi@ancpi.ro


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Moinești


Telefon: 0234.362.722


Fax: 0234.362.722


E-mail: bcpi.moinesti@ancpi.ro


Biroul de Relații cu Publicul Podu Turcului


Telefon: 0334.130.301


Email: brp.poduturcului@ancpi.ro


http://www.ocpivl.ro/

OCPI VÂLCEA, 12.03.2020


 În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Vâlcea sistează activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică (vl@ancpi.ro) sau poșta.


De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Vâlcea (http://www.ocpivl.ro) și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.


Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Vâlcea sunt următoarele:


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea:


Registratură public


Telefon: 0250-744150, int.118


Persoane de contact: Mihaela Sopîrlă, Laurențiu Mitrache


E-mail: adriana.sopirla@ancpi.ro,  laurentiu.mitrache@ancpi.ro


 Registratură autorizați


Telefon: 0250-744150, int.126


Persoane de contact: Ana Covrescu, Tiberiu Popa


E-mail: ana.covrescu@ancpi.ro, tiberiu.popa@ancpi.ro


 Registratură notari


Telefon: 0250-744150, int.114


Persoane de contact: Adina Paleu, Maria Preda


E-mail: adina.paleu@ancpi.ro, maria.preda@ancpi.ro


 Biroul de Relații cu Publicul Horezu


Telefon: 0350-130153


Persoane de contact: Maria Badi


E-mail: maria.badi@ancpi.ro


 Biroul de Relații cu Publicul Bălcești


Telefon: 0350-130152


Persoane de contact: Sorina Făurescu


E-mail: sorina.faurescu@ancpi.ro


 Biroul de Relații cu Publicul Brezoi


Persoane de contact: Cezar Bălănescu


E-mail: cezar.balanescu@ancpi.ro


 Biroul de Relații cu Publicul Drăgășani


Telefon: 0350-130151


Persoane de contact: Felicia Voicescu


E-mail: felicia.voicescu@ancpi.ro


 Purtător de cuvânt:


Aurelian Busuioc


Telefon: 0746215661


E-mail: aurelian.busuioc@ancpi.ro

https://www.ct100.ro/oficiul-de-cadastru-si-publicitate-imobiliara-constanta-sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-publicul/

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța sistează activitatea de relații cu publicul


În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanța sistează activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică (ct@ancpi.ro) sau poștă. 


De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Constanța (www.ocpict.ro) și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic (la numărul de telefon 0241.488.625 – TASTA 3) sau prin e-mail (ct@ancpi.ro).


Numerele de telefon, aferente call-center-ului, destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI sunt următoarele:


0241.488.625 – TASTA 1 – BCPI Constanța,


0241.752.044 – BCPI Mangalia,


0241.821.070 – BCPI Medgidia,  


0751.087.595 și 


0751.087.348 


Totodată, sunt puse la dispoziția cetățenilor următoarele adrese de e-mail: ct@ancpi.ro, bcpi.constanta@ancpi.ro, bcpi.mangalia@ancpi.ro, bcpi.medgidia@ancpi.ro, brp.harsova@ancpi.ro.

https://www.emaramures.ro/oficiul-de-cadastru-si-publicitate-imobiliara-maramures-ocpi-mm-sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-publicul/

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș (OCPI MM) sistează activitatea de relații cu publicul


În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș (OCPI MM) sistează activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică (www.ocpimm.ro) sau poșta/curierat.


De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Maramureș și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.


Numerele de telefon și adresa de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Maramureș sunt următoarele:


Telefon: (0262) 22 15 87, (0262) 22 10 07–OCPI Maramureș;


Fax: (0262) 22 22 30 – OCPI Maramureș;


Telefon/Fax: 0262319125 – BCPI Sighetu Marmației;


Telefon/Fax: 0262353755 – BCPI Vișeu de Sus;


Telefon/Fax: 0262337028 -BCPI Dragomirești;


Telefon/Fax: 0262385309 -BCPI Târgu Lăpuș;


E-mail:mm@ancpi.ro – OCPI Maramureș.

http://transilvania365.ro/ocpi-sibiu-sisteaza-activitatea-de-relatii-cu-publicul/

OCPI Sibiu sistează activitatea de relații cu publicul 


 În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu sistează activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică (sb@ancpi.ro) sau poșta. 


De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Sibiu și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.


Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Sibiu sunt următoarele:


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu)


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (BCPI Sibiu)


          Telefon: 0269-217477, 0269-234230


          Fax:       0269-218145


E-mail:   sb@ancpi.ro


COMPARTIMENT/BIROU 


TELEFON fix/mobil 


E-MAIL 


Director 


0269-217477 int. 210 


simona.gheorghe@ancpi.ro 


0731-606458 


Șef Serviciu Cadastru 


0269-217477 int. 215 


nicolae.nechita@ancpi.ro 


0731-606462 


Șef Birou Înregistrare Sistematică 


0269-217477 int. 320 


tiberiu.nartea@ancpi.ro 


0749-014735 


Șef Serviciu Publicitate Imobiliară 


0269-217477 int. 116 


simona.contiu@ancpi.ro 


0731-606459 


Șef Birou/Registrator Coordonator al BCPI Sibiu 


0269-217477 int. 150 


ilie.brabete@ancpi.ro 


Șef Birou Economic 


0269-217477 int. 210 


mirela.cirican@ancpi.ro 


0731-606461 


Specialist IT 


0269-217477 int. 230 


teodor.soare@ancpi.ro 


0731-606460 


Purtător de cuvânt 


0269-217477 int. 241 


violeta.sora@ancpi.ro 


Compartiment juridic 


0269-217477 int. 242 


Compartiment Resurse Umane 


0269-217477 int. 311 


Relații cu publicul 


0269-217477 int. 114 


Registratură public 


0269-217477 int. 113 


Arhivă public 


0269-217477 int. 115 


Registratori/asistenți-registratori 


0269-217477 int. 152, 153 


Birou Titluri de Proprietate 


0269-217477 int. 212 


Birou RENNS/Ortofotoplan 


0269-217477 int. 213 


Birou RAN/Fond funciar 


0269-217477 int. 220 


Birou Arhivă Cadastru 


0269-217477 int. 218 


Birou Avize și Recepții 


0269-217477 int. 216 


Birou Înregistrare Sistematică 


0269-217477 int. 312, 321, 322, 323, 324 


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Agnita (BCPI Agnita)


          Telefon: 0269-510647


Fax:       0269-510647


E-mail:   bcpi.agnita@ancpi.ro


                        bcfagnita@ocpisibiu.ro


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Avrig (BCPI Avrig)


          Telefon: 0269-523300


Fax:       0269-523300


E-mail:   bcpi.avrig@ancpi.ro


                        bcfavrig@ocpisibiu.ro


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mediaș (BCPI Mediaș)


          Telefon: 0269-841260


Fax:       0269-844260


E-mail:   bcpi.medias@ancpi.ro


                        bcfmedias@ocpisibiu.ro


COMPARTIMENT/BIROU 


TELEFON fix/mobil 


Șef Birou/Registrator Coordonator al BCPI Mediaș 


0269-841260 int. 107 


Asistenți-registratori 


0269-841260 int. 103, 104 


Arhiva public 


0269-841260 int. 105 


Registratura public 


0269-841260 int. 101 


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Săliște (BCPI Săliște)


          Telefon: 0269-553534


Fax:       0269-553534


E-mail:   bcpi.saliste@ancpi.ro


                        bcfsaliste@ocpisibiu.ro


COMPARTIMENT/BIROU 


TELEFON fix/mobil 


E-MAIL 


Șef Birou/Registrator Coordonator al BCPI Săliște 


0755-089771 


delia.lascu@ancpi.ro 


Purtător de cuvânt: 


Violeta SORA


Telefon: 0269 217 477 int. 241


E-mail: violeta.sora@ancpi.ro
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