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OCPI MUREȘ, 12.06.2020

Începând cu data de 15.06.2020 se va relua activitatea cu publicul la registratura și
ghișeele OCPI Mureș, prin urmare publicul va avea acces în incinta spațiilor special amenajate
în cadrul oficiului teritorial și a birourilor subordonate, respectând regulile de distanțare socială
(purtare mască, dezinfectare mâini și acces pe culoarele special amenajate).
Persoanele fizice/juridice autorizate, notarii publici și celelalte categorii de persoane care
au acces la aplicațiile informatice ale ANCPI vor continua sa utilizeze serviciile on-line.
Audiențele vor fi ținute de către personalul cu funcție de conducere, în spațiul special
amenajat pentru consultarea documentelor la nivelul fiecărui birou teritorial, pe baza programării
prealabile conform procedurii ce se regăsește pe site-ul OCPI Mureș (http://ocpi-ms.ro/programde-audiente.html).
De asemenea, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail,
accesand site-ul OCPI Mures, 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.
Numerele de telefon și adrese de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de
OCPI Mureș, pentru informații suplimentare, sunt următoarele:
-

Telefon mobil (orange): 0743/01.74.56, Call Center,
Telefon fix: 0265 / 21.13.38, secretariat OCPI MUREȘ,
BCPI TARGU MURES: Tg. Mureș, Str. Căprioarei, nr.2, cod 540314. Telefon: 0374/46.99.03,
0265/21.13.38, interior 32 sau 40, Fax: 0265/21.05.07, email: bcpi.targumures@ancpi.ro
BCPI SIGHISOARA: Sighișoara, Str. Libertății, nr. 14, cod 545400. Tel/fax: 0265/77.97.33,
telefon mobil (orange): 0743/01.79.53, email: bcpi.sighisoara@ancpi.ro
BCPI REGHIN: Reghin, Str. Duzilor, nr. 25. Tel/fax: 0265/51.36.50, email:
bcpi.reghin@ancpi.ro
BCPI TÂRNAVENI: Târnăveni, Str. Republicii, nr. 61, cod 545600. Tel/fax: 0265/44.61.37,
email: bcpi.tarnaveni@ancpi.ro
BCPI LUDUS: Luduș, Str. Republicii, nr. 26, cod 545200. Tel/fax: 0265/41.13.16, email:
bcpi.ludus@ancpi.ro.

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