
 
 
 
 
 

                                               LABORATOARE 
                             în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică  

 
Șef direcție diagnostic de laborator în sănătate publică  

                                                 tel. 022 574 629   
I. Laboratoare ANSP (sediul central mun. Chișinău str. Gh. Asachi 67 a) 

 
Secția, laborator Tel. Persoana de contact 

Secția expertiză sanitară cu ghișeu unic șef secție 
022 574-529; 
022 574-679 

Laborator de încercări chimice și 
măsurări instrumentale 

șef laborator 
022 574-637 

Laborator microbiologie sanitară șef laborator 
022 574-523 

Laborator virusologic 022 574-613 
Laborator toxicologie experimentală cu 
vivariu 

șef laborator 
              022 574-678 

Laborator microbiologic șef laborator 
022 574-703 

Laborator virusologic (cu sediu str. 
Cozmescu 3) 

șef laborator 
022 72-96-11 

Nota:  
informația detaliată despre fiecare laborator și servicii prestate veți găsi pe pag. 
web http://ansp.md/ la compartimentul Servicii de laborator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoare mai bune 
pentru sănătate                   

mai bună 

http://ansp.md/


 
 

II. Laboratoare ANSP în cadrul CSP teritoriale:  
 
CSP, laborator Adresa/e-mail Tel. persoana de contact 

Secția diagnostic de 
laborator  
CSP mun. Chișinău 

Str. Hajdeu, 49 
csp.chisinau@ansp.gov.md 

șef secție diagostic de 
laborator (SDL) 
022 574330 

Secția diagnostic de 
laborator  
CSP mun. Bălți 

Str. Ivano Franco, 46 
csp.balti@ansp.gov.md 

șef secție diagostic de 
laborator 
0231 75038 

Secția diagnostic de 
laborator  
CSP Edineț 

Str. Pușkin 16 
csp.edinet@ansp.gov.md  

șef secție diagostic de 
laborator 
0246 25201 

Secția diagnostic de 
laborator  
CSP Soroca 

Str. Alexandru cel Bun, 42 
csp.soroca@ansp.gov.md 

șef secție diagostic de 
laborator 
0230 22497 

Secția diagnostic de 
laborator  
CSP Ungheni 

Str. Alexandru Cosmescu, 5 
csp.ungheni@ansp.gov.md 

șef secție diagostic de 
laborator 
0236 95481 

Secția diagnostic de 
laborator  
CSP Orhei 

Str. Negruzzi, 78 
csp.orhei@ansp.gov.md 

șef secție diagostic de 
laborator 
0235 25840 

Secția diagnostic de 
laborator  
CSP Hîncești 

Str. Toma Ciorba, 2 
csp.hincesti@ansp.gov.md 

șef secție diagostic de 
laborator 
0269-23689 

Secția diagnostic de 
laborator  
CSP Căușeni 

Str. Ana și Alexandru, 16a 
csp.causeni@ansp.gov.md 

șef secție diagostic de 
laborator 
0243-25362 

Secția diagnostic de 
laborator  
CSP Cahul 

Str. Prospectul Republicii, 
20 
csp.cahul@ansp.gov.md 

șef secție diagostic de 
laborator 
0299 22454 

Secția diagnostic de 
laborator  
CSP Comrat 

Str. Pobeda, 26 
csp.comrat@ansp.gov.md 

șef secție diagostic de 
laborator 
0298-25371 

Nota:  
informația detaliată despre fiecare laborator și servicii prestate veți găsi pe pag. 
web http://ansp.md/ la compartimentul Servicii de laborator 
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