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Programul de lucru al unităților sanitare din județul Constanța care vor asigura 

asistența medicală de urgență, prin linii de gardă în perioada 22.04.2022-25.04.2022, cu 

ocazia Sărbătorilor Pascale   

___________________________________________________________________________

_ 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța face cunoscut programul unităților sanitare 

publice din județul Constanța care vor asigura asistența medicală de urgență, prin linii de 

gardă în perioada 22.04.2022-25.04.2022, cu ocazia Sarbătorilor Pascale 

 

- Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf.Apostol Andrei” Constanța – tel. 

0241/662222/ Unitatea de Primiri Urgențe / SMURD – 0241/503206; fax 0241-

610799 

În cadrul Unității de Primiri Urgențe, pacienții vor fi preluați non stop, investigați și, după 

caz, spitalizați. Preluarea pacienților în UPU se face conform reglementarilor în vigoare. 

Astfel, se efectuează triajul epidemiologic pentru toți pacienții care se prezintă în Unitatea de 

Primiri Urgențe, indiferent de mijloacele cu care sunt aduși (SAJ, SMURD sau mijloace 

proprii).  

      -     Punct lucru UPU – Năvodari, Str.Sănătății nr.1, Oraș Năvodari, județ Constanța – 

tel.0241/503345; 

- Punct lucru UPU – Băneasa, Str. Trandafirilor nr.185, loc.Băneasa, județul 

Constanța – 0241/503479 

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța – 0241/484529, Cabinet de vaccinare 

antirabică cu program 8,00-18,00 în locația din Constanța str. Ion Ionescu de la Brad 

4 A 

- Spitalul  Municipal Medgidia/ CPU  - 0241/810690/ int.2192   

- Spitalul Municipal Mangalia/ CPU – 0241/752260/int.142  

- Spitalul Orășenesc Cernavodă – CPU/ 0241/237812/int.134 

- Spitalul Orășenesc Hârșova – camera de gardă - 0241/870208 

- Spitalul de Pneumoftiziologie Constanța – 0241/486300 (camera de gardă) -   

Serviciul de Ambulanță al Județului Constanța va avea program normal de lucru cu 

mențiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces. 

Solicitările populației pentru testarea SARS-CoV-2 vor fi preluate prin apelul 112.  

De asemenea, cele 3 centre de permanență din județul Constanța  vor asigura în perioada 

22.04.2022-25.04.2022 asistența medicală  în program non stop cu linie de gardă, după cum 

urmează:  

Centrul de Permanență Cogealac , localitatea Cogealac, str. Gării nr. 62 

Zone arondate : Tariverde, Cogealac, Râmnicu de Sus, Râmnicu de Jos, Gura Dobrogei, 

Fantânele , Nuntași și Mihai Viteazu 

Centrul de Permanență Năvodari, localitatea Năvodari, Str. Culturii nr.1 

Zone arondate:Năvodari, Corbu, Lumina, Sacele, Istria, Sinoe 

Centrul de Permanență Cumpăna, localitatea Cumpăna, str. Constanței nr.117 

Zone arondate: Cumpăna, Lazu, Agigea 



Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța va asigura un serviciu de permanență la 

sediul din strada N.Iorga nr.89. De asemenea, sunt puse la dispoziție următoarele numere de 

telefon : 0241/83.83.30 ; 0728111958,  pentru a veni în sprijinul cetățenilor  la semnalarea  

problemelor de sănătate publică.  

 

Conducerea DSPJ Constanța va lua toate măsurile care se impun pentru asigurarea unui act 

medical continuu și de calitate și recomandă tuturor locuitorilor județului Constanța, dar și 

turiștilor să fie responsabili, să respecte, în continuare măsurile preventive în comunitate 

pentru a evita apariția unor noi cazuri de îmbolnăviri.  

 

Adresăm pe această cale tuturor constănțenilor un Paște binecuvântat cu multă sănătate și 

bucurii ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


