
ANUNȚ DE PRESĂ 

OCPI Teleorman, 15.05.2020 

În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), activitatea de relații 

cu publicul (audienţe, registratură și ghișee) din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară (OCPI) Teleorman  se va desfășura, în continuare,  prin corespondență, folosindu-

se mijloacele de comunicare electronice sau poșta.  

De asemenea, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesand 

site-ul OCPI Teleorman, dar 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 

Teleorman sunt următoarele: 

Luciian Costea, Director :   0744352632, e-mail luciian.costea@ancpi.ro  

  Alexandrina Anduța Diaconu, Șef Serviciu Publicitate Imobiliară: 0731606471 , e-mail 

alexandrina.diaconu@ancpi.ro 

  Gabriela Mihaela Șerban, Șef Serviciu Cadastru: 0731606468, e-mail : 

mihaela.serban@ancpi.ro 

  Dumitra Mihaela Blejan, Șef Birou Economic: 0731606469, e-mail dumitra.blejan@ancpi.ro 

-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman: Alexandria, Str.Independentei, nr. 
4 bis,   Jud. Teleorman,  Telefon: (0247) 31 22 10 ;  Fax: (0247) 32 65 61; e-mail: tr@ancpi.ro; 
www.ocpitr.ro   
  - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria:  Alexandria, Str. Ion Creangă nr. 

54, clădirea CEC, et. 1, cod poştal 140042 ,  Tel.0247311710, Fax.0247317955, e-mail 

bcpi.alexandria@ancpi.ro 

 - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Videle: Videle, Str. Republicii nr. 2, cod poştal 

145300 Tel.0247454299, Fax.0247 454299,e-mail  bcpi.videle@ancpi.ro 

 - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Zimnicea: Zimnicea, str. Călugăreni, bl. 10B,  

sc. D, ap. 3, parter, cod poştal 145400, Tel.0247366077, Fax.0247 366077 , e-mail 

bcpi.zimnicea@ancpi.ro; 

 -Biroul de Relații cu Publicul Turnu Măgurele : Turnu Măgurele, str.Republicii, nr.2, demisol, 

cam.7, Telefon 0347 131005; fax  0347 131006, bcpi.alexandria@ancpi.ro 

Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul și salariații, în egală măsură. Vă mulțumim 

pentru înțelegere. 

Precizăm că vom anunța în timp util reluarea activității cu publicul la registratura și ghișeele 

OCPI Teleorman . 

Totodată, reiterăm faptul că partenerii noștri pot efectua, în continuare, online toate operațiunile 

necesare. 

Purtător de cuvânt: 

Pop Adelina Ionela 

Tel.0766518361 

E-mail:adelina.pop@ancpi.ro 
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