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ANUNȚ DE PRESĂ 

 
OCPI ILFOV, 14.05.2020 

 
 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 Ilfov ( OCPI ILFOV)  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 ILFOV (www.ocpiilfov.ro), 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  ILFOV sunt următoarele: 
 
Tel:      021.224.60.85                                             Biroul de Relații cu Publicul Cornetu 
             021.224.61.58                                            Tel:         0374.464.963 
             021.224.60.82                                            Fax:        0374.464.964 
 
Fax:      021.224.60.85                                            E-mail:   brpcornetu@ancpi.ro 
             021.224.61.56 
 
E-mail: if@ancpi.ro 
             bcpi.buftea@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 ILFOV. 
 
 Totodată, reiterăm faptul că partenerii noștri pot efectua, în continuare, online toate 

operațiunile necesare. 

 
Purtator de cuvant: Leau Diana 
 
Tel.  0751.220.205 
 
E-mail: diana.leau@ancpi.ro 


