
                                                                                                
                                                                                                           GORJ 

 

 
OCPI GORJ/Str. 8 Martie, Nr. 3A, Cod poștal 210280, Tg. Jiu, Jud. Gorj, ROMÂNIA                                             Certificat SR EN ISO 9001:2015 
Telefon: (0253) 21 71 89; (0253) 21 58 93; (0253) 21 71 88; Fax: (0253) 21 71 89; (0253) 21 71 88;                                Nr. 27921/09/R 
e-mail: gj@ancpi.ro; www.ancpi.ro 

Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro 
  
 

 
 

ANUNT 
 

OCPI GORJ, 16.10.2020 
 
 

Având în vedere creșterea numărului de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 
în județul Gorj, așa cum reiese din Anexa nr. 1 – Tabelul cu incidența cazurilor pe localități 
în ultimele 14 zile întocmit de Direcția de Sănătate Publică Gorj nr. 12217 din 15.10.2020 
aprobat prin Hotărârea nr. 32 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj din 
data de 15.10.2020, precum și necesitatea protejării atât a cetățenilor cât și a salariaților 
instituției, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GORJ suspendă programul de 
audiență începând cu data de 19.10.2020. 

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite, prin e-mail, la adresa: 
gj@ancpi.ro, sau accesând site-ul OCPI GORJ, www.ocpigj.ro, secțiunea „Sesizări, 
propuneri”, dar și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în 
intervalul orar 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00. Audiențele vor fi acordate doar 
telefonic sau prin e-mail. 

Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite 
de OCPI  GORJ sunt următoarele: 
- 0253217189, 0253215893; 
- 0731606384,  marius.manescu@ancpi.ro – Director – Marius Mănescu 
- 0735950650, dorel.zgripcea@ancpi.ro – Șef Serviciu Cadastru – Ion Dorel Zgripcea  
- 0731606386, olga.bejat@ancpi.ro - Șef Serviciu Publicitate Imobiliară – Olga Popescu-Bejat 
- 0766411493, mirela.branescu@ancpi.ro - Șef B.C.P.I. Tg-Jiu – Mirela Brănescu 
- 0253215893/0253217189, stefania.hodolean@ancpi.ro - Șef Birou Fond Funciar - 
                 Ștefania Hodolean 
- 0253215893/0253217189, mirela.parvulescu@ancpi.ro - Șef Birou Avize și Recepții -     
         Mirela Pârvulescu. 
 Toți partenerii OCPI Gorj, respectiv persoanele fizice/juridice autorizate, notarii 
publici, executorii judecătorești, experții tehnici judiciari, beneficiază de soluționarea tuturor 
dosarelor lor, depunându-le în format digital în aplicația informatică e-Terra, de unde după 
soluționarea acestora își pot descărca încheierile și extrasele de carte funciară, evitându-
se total interacțiunea cu salariații OCPI Gorj. 

Pentru a preveni și limita răspândirea infectării cu virusul SARS-CoV-2, beneficiarii 
serviciilor oferite de OCPI GORJ sunt rugați să evite aglomerarea la ghișeu și să opteze 
pentru serviciile on-line disponibile pe https://epay.ancpi.ro/ (extrase de carte funciară 
pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan). 

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


