
Pe această pagină, veți găsi informații utile despre cum să accesați serviciile noastre. 

 Pentru a programa o consultație în  Ambulatoriu (Policlinica)  vă rugăm să sunați la numerele 

de telefon 

 

 0269/504120 

 0269/504121 

Puteți, de asemenea, să faceți o programare online, prin intermediul platformei  

Programări Online - Spitalul Clinic Județean de Urgenta Sibiu (scjus.ro)  

sau  

https://portalmedical.cjsibiu.ro/ (necesită crearea unui cont de utilizator);  

 Posibilitatea de a consulta si descarcă rezultatele analizelor online prin intermediul 

platformei: 

 

Rezultate analize online - Spitalul Clinic Județean de Urgenta Sibiu (scjus.ro) 

 

Pacienții pot introduce detaliile lor de identificare si parola primită pe cererea de analize, pentru a 

accesa rezultatele analizelor. Acest serviciu este sigur și confidențial, iar pacienții pot descărca / 

imprima rezultatele pentru a le păstra pentru propriile nevoi.  

 

 Dacă aveți nevoie de transport spre sau de la spital, vă prezentăm următoarele informații: 

 

 La Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu se poate ajunge cu următoarele rute de autobuze: 

 2 Zona Industriala Est - Piața Cibin și retur; 

 3Linia Verde și retur (până la Spitalul CF apoi acces pietonal (3 -5 minute); 

 5 Valea Aurie - Gara și retur; 

 10 Turnișor - Gușterita și retur; 

 12 Piața Rahova - Sembraz și retur; 

 13 Gara - Dumbrava ( Muzeul Astra ) și retur; 

 15 Valea Aurie - Shopping City - Gara și retur; 

 17 Strand II - Cartier Reseta și retur; 

 19 Gară - Cartier Magnolia și retur;  

 Acces auto la Unitatea de Primiri Urgențe și curtea interioară a SCJU Sibiu din strada Herman 

Oberth și str. Bâlea. pe strada Izvorului;  

 Acces pietonal din Bd–ul Cormeliu Coposu, str. Herman Oberth, strada Izvorului. 

 

 Pentru orice alte întrebări sau informații suplimentare, vă rugăm să accesați secțiunea "Contact" de 
pe site-ul nostru Contact - Spitalul Clinic Județean de Urgenta Sibiu (scjus.ro) sau să ne contactați 
prin intermediul numărului de telefon al secretariatului Tel: 0269-230057 sau centrala telefonică 
0269215050, solicitând nr de interior dorit.  
 

 De asemenea, informații utile se regăsesc pe site la secțiunea Informații Pacienți (condiții de 

internare, informații externare, instrucțiuni pentru autorecoltare, rezultate analize online, programări 
Online. listă medici de gardă, medici acreditați policlinică. calitatea de asigurat, drepturile si 
obligațiile asiguratului, tipuri de investigații paraclinice).  

 

 


