
Informația despre activitatea laboratoarelor ce efectuează investigări la detectarea SARS-CoV-2   

Laborator Programul de lucru Adresa 

laboratorului 

Modalitatea de programare 

pentru (investigații contra-plată) 

Laboratorul 

virusologic 

al ANSP 

• Program de lucru:  

Luni-vineri 

08:00-17:00; 

• Recepționarea 

probelor 

Luni-vineri  

08:00 -11:00 

Sâmbătă  

08:00 -10:00 

• Pauza de masă: 

12:30-13:00 

mun. Chișinău, 

str. Cosmescu 3  

Programare prealabilă: telefon 

022729714 

 

Secția 

diagnostic 

de 

laborator  

CSP 

Comrat 

• Program de lucru:  

Luni-vineri 

08:00-17:00; 

• Recepționarea 

probelor 

Luni-vineri  

08:00 -10:00 

Sâmbătă  

08:00 - 09:00 

• Pauza de masă: 

12:30-13:00 

Str. Pobeda, 26 

csp.comrat@ansp.

gov.md 

 

Programare prealabilă: telefon 

029825371 

Secția 

diagnostic 

de 

laborator  

CSP 

Edineț 

• Program de lucru:  

Luni-vineri 

08:00-17:00; 

• Recepționarea 

probelor 

Luni-sâmbătă 

08:00 - 09:30 

• Pauza de masă: 

12:30-13:00 

Str. Pușkin 16 

csp.edinet@ansp.

gov.md  

Programare prealabilă: telefon 

024623966  

Secția 

diagnostic 

de 

laborator  

CSP 

Soroca 

• Program de lucru:  

Luni-vineri 

08:00-17:00; 

• Recepționarea 

probelor 

Luni-sâmbătă 

08:00-10:00;  

• Pauza de masă: 

12:30-13:00 

Str. Alexandru cel 

Bun, 42 

csp.soroca@ansp.

gov.md 

Nu există programare prealabilă 
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Secția 

diagnostic 

de 

laborator 

CSP 

Cahul 

• Program de lucru:  

Luni - vineri 

08:00 -17:00; 

• Recepționarea 

probelor 

Luni - sâmbătă  

08:00 -10:00 

• Pauza de masă: 

12:30-13:00 

Str. Prospectul 

Republicii, 20 

csp.cahul@ansp.g

ov.md 

Programare prealabilă: telefon 

029922434 

Secția 

diagnostic 

de 

laborator  

CSP Bălți 

• Program de lucru:  

Luni-vineri 

08:00-17:00; 

• Recepționarea 

probelor 

Luni - sâmbătă 

08:00 - 10:00 

• Pauza de masă: 

12:30-13:00 

Str. Ivano Franco, 

46 

csp.balti@ansp.go

v.md 

 

Programare prealabilă: telefon 

023171106 

 

Secția 

diagnostic 

de 

laborator  

CSP 

Căușeni 

• Program de lucru:  

Luni-vineri 

08:00-17:00; 

• Recepționarea 

probelor 

Luni - sâmbătă 

08:00 - 10:00 

• Pauza de masă: 

12:30-13:00 

Str. Ana și 

Alexandru, 16a 

csp.causeni@ansp

.gov.md 

Programare prealabilă: telefon 

024325362 

 

 

Informații pentru pacient: 

1. Pregătirea pentru efectuarea testului COVID-19 din nazo-faringe: 

• Colectarea analizei se face dimineața; 

• 4-5 ore înainte de colectare nu mâncați, nu beți, nu vă spălați dinții, nu clătiţi gura, nu 

mestecați guma, nu fumați; 

• Cu o zi înainte de a lua frotiu din nas, nu administrați medicamente,  picături/spray-uri și 

nu vă clătiți nasul. 

2. La efectuarea testului SARS-CoV-2 este necesar să vă prezentați cu un act de identitate 

cu care veți călători; 

3. Rezultatul poate fi eliberat  în:  

• limba română; 

• limba engleză. 

4. Certificat Digital de testare generalizat prin sistemul informațional automatizat SIA RVC-

19 în limba română, engleză cu QR cod corespunde cerințelor internaționale.  (de încărcat 

din www.certificate-covid.gov.md, ) 
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