
Circumscripția uninominală nr. 26, mun. Chișinău 

Nr. 

secției 

de 

votare

Hotarele secției de votare Sediul biroului electoral al secției de votare
Nr. de 

alegători

Centru, Buiucani

93

str.Ion Creangă de la nr.82/2 până la capăt;

str.Ion Pelivan de la nr.17 până la capăt şi de la nr.26 până la capăt. Şcoala profesională nr. 9, (022 750760) 2022

95

str.Alba-Iulia nr.5; 5/1; 7/1; 15; 15/1; 15/2; 17, nr.10 – nr.14, 20 şi nr.122 

–nr.146;

str.Ion Pelivan nr.13 – nr.15 şi nr.20 – nr.24.
Liceul teoretic "I. Leviţki", (022 744522) 1518

97 str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr.8 – nr.14 (toate blocurile). APLP-53/408, (022 592361) 1383

98

str.Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr.11 – nr.17;

str.Alba-Iulia nr.2 – nr-8 (toate blocurile) şi nr.3;

str.Ion Creangă nr.76 – nr.80.

Liceul teoretic "Doina și Ion Aldea-

Teodorovici", (022 745747)
2502

99

Piaţa Unirii Principatelor nr.1;

str.Alba-Iulia nr.1;

str.Vasile Lupu de la nr.36 până la capăt;

str.Ion Creangă de la nr. 49/3;  53/1;  55;  59;  82/1;

str.Şt.Luchian;        

          str. Constiuţiei

Liceul profesional nr. 1, (022 750933) 2783

100

Piaţa Unirii Principatelor nr.3;

str.Ion Creangă nr.39 – nr.47 şi nr.64 – nr.74;

str.Ioana Radu de la nr.23 până la capăt şi de la nr.24 până la capăt;

str.Vasile Lupu nr.34/1.

Școala sportivă "Speranța", (022 746519) 2575



101

str.Ion Creangă nr.62;

str.Ion Neculce de la nr.53 până la capăt şi de la nr.32 până la capăt;

str.V.Belinski de la nr.27 până la capăt şi de la nr.40 până la capăt;

str.Alexandru Donici;

str.Serghei Rahmaninov;

str.Dominte Timonu;

            str.Dumitru Caraciobanu

Consiliul Veteranilor al sectorului Buiucani, 

(022 746247)
2336

102

str.E.Coca de la nr.45 până la capăt şi de la nr.24 până la capăt; 

str.Ion Neculce nr.5 – nr.51 şi nr.2 –nr.30;

str.Şt.Neaga de la nr.57 până la capăt şi de la nr.56 până la capăt;

str-la Şt.Neaga;

str.Lisabona;

str.Ioan Livescu;

str.G.Topârceanu;

Centrul medicilor de familie nr.4, (022 748275) 2147

103

str.E.Coca  nr.1 – nr.23 şi nr.2 – nr.14; str.E.Coca nr.29

str.Maria Lătăreţu;

str.P.Ceaikovski nr.1 – nr.7 şi nr.2 – nr.10;

str.Ioana Radu nr.1 – nr.21;

str.Barbu Lăutaru;

str.Şt.Neaga nr.15 – nr.31 şi nr.10 – nr.30;

str.Buiucani nr. 3; 4; 5; 6; 16; 

str. Vasile Lupu nr.6

Căminul nr. 3aUPSM „I. Creangă”, (022 

751583)
2857

104

str.Cornului (în afară de nr.5; nr.5/1; nr. 7;7/3;  5/2 );

Drumul Taberei; str-la Cornului; str.Durleşti;  str.Schitului; str.Roşiori;  

str.Dragomirna;  str.Vovinţeni; str.Toamnei;  str.Humuleşti;   str.Toporaşilor; 

str.Gh.Codreanu; str.Rariştii;  str.Ghioceilor;str.Voievozilor; str.Bisericii; 

str.Porumbrele; str-la Bisericii; str.Aluniş;  str.Grâului; str.Pîrîului.

Şcoala medie nr. 52 str.Cornului, (022 740957) 2858



105

str.Vasile Lupu nr.55, 59, 59/1, 59/2, 61, 61A, 63, 65, 67, 69, 71,71/2, 73, 81, 

83, 83”a”, 85”a”, 87, 91, 93, 117, 119;

str.G.Alexandrescu.
Creşa-grădiniţă nr. 20, (022 715287) 2892

106

str.Vasile Lupu nr.1 – 39 şi nr.2-34 ; 28/1; 47/2;  87/2; 87/3; 89;

str.V.Belinski nr.1 – 25 şi nr.2 – 38;

str.Maria Tănase;

str.Ciprian Porumbescu;

str.Şt.Neaga nr.1 –13 şi nr.2 – 8;

str.P.Ceaikovski de la nr.9 pînă la capăt şi de la nr.12 până la capăt;

str.Buiucani nr. 2; 3; 16;

str.Cornului nr. 5; 5/1; 5/2; 7; 7/1; 7/3. 

Direcţia nr. 13 pentru administrarea cladirilor 

Guvernului RM, (022 752411)
2888

107

str.A.Mateevici nr.79-nr.85 şi nr.60 – nr.64;

str.Nicolae Iorga nr.2 – nr.12;

str.Bucureşti nr.71 – nr.87 şi nr.66 – nr.72;

str.A.Puşkin nr.1 – nr.21;

str.Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni nr.1 – nr.35 şi nr.2 – nr..20;

str.M.Kogălniceanu nr.65 – nr.75 şi nr.58 – nr.76;

str.A.Şciusev nr.65 – nr.93 şi nr.66 – nr.86

Universitatea de Stat din Moldova, (022 

577467)
1060

108

str.A.Mateevici nr.87 – nr.111 şi nr.66 – nr.86;

str.Sfatul Ţării nr.1 – nr.41 şi nr.2 – nr.20;

str.31 August 1989 nr.115 – nr.133 şi nr.78 – nr.82;

str.Nicolae Iorga nr.1 – nr.27 şi nr.14- nr.28;

str.Maria Cibotari nr.1 – nr.49 şi nr.2 – nr.18;

str.M.Kogălniceanu nr.77 – nr.93 şi nr.78 – nr.84;

str.A.Şciusev nr.95 – nr.105 şi nr.88 – nr.102;

str.Bucureşti nr.89 – nr.109 şi nr.74 – nr.92.

Liceul teoretic "N.V.Gogol", (022 238382) 1302



109

str.Sfarul Ţării nr.43 – nr.69 şi nr.22 – nr.32;

str.Columna nr.121 – nr.133;

str.Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni nr.37 – nr.47;

Bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.103, nr.148 – nr.158;

str.Mitropolit Dosoftei nr.85 - nr.95 şi nr.100 – nr.114;

str.Maria Cibotari nr.51 – nr.61 şi nr.20 – nr.28;

str.Tricolorului nr.29 – nr.43 şi nr.30 – nr.50;

            str-la Teatrului

Liceul teoretic "Spiru Haret", (022 226090) 907

110

str.A.Mateevici de la nr.113 pînă la capăt şi de la nr.88 pînă la capăt;

str.A.Plămădeală;

str.C.Stere;

str.A.Şciusev de la nr.107 până la capăt şi de la nr.104 până la capăt;

str.A.Corobceanu;

str.31 August 1989 de la nr.135 până la capăt şi de la nr.84 până la capăt;

str.Bucureşti de la nr.111 până la capăt şi de la nr.94 până la capăt; 96; 96/1.

str.M.Kogălniceanu de la nr.95 până la capăt şi de la nr.86 până la capăt;

str.A.Lăpuşneanu;

str.Toma Ciorbă nr.3 – nr.17 şi nr.2 – nr.28;

str.Mitropolit Petru Movilă nr.1- nr.29 şi nr.2 – nr.14;

str.S.Lazo nr.1 – nr.19 şi nr.2 – nr.38.

Liceul teoretic "A. Cantemir", (022 233966) 1322

111

str.A.Iulia nr. 188/1; 190/2; 192; 192/2; 194; 194/1; 194/2; 194/3;

str.Alba-Iulia nr. 77/5; 77/6;

str. N.H.Costin nr. 65/3;

str.Liviu Deleanu nr. 2; 4.

Grădiniţa de copii nr.164, (022 518264) 2789



112

În listele electorale se înscriu pacienţii din circumscripția nr. 26 mun. Chișinău 

4, internaţi în ziua alegerilor în:

- Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic  Medicina de Urgenţă (str.Toma Ciorbă, 1);

- -Instituţia medico-sanitară publică, spital clinic municipal de copii nr.1 

(str.S.Lazo, 7); 

- Instituţia medico-sanitară publică, spitalul clinic municipal nr.4 (str.Columna, 

150); 

- Instituţia medico-sanitară publică, spitalul de traumatologie şi ortopedie 

(bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.190); 

- -Instituţia  medico-sanitară publică, spitalul clinic de boli infecţioase 

„T.Ciorbă”(bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.163).

Centrul Național Științifico-Practic Medicina 

de Urgență, (022 250703)
0

135

şos. Hânceşti de la nr. 59 până la nr. 99; 

str. Lech Kaczynski nr. 2/1, 2/2, nr. 4, nr. 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, nr. 10/1, 10/2, 10/3, 

10/4; 

Drumul Viilor de la nr. 91 până la nr. 99 şi nr.34; 

str. Frumoasa de la nr. 35 până la nr. 75 şi de la nr. 34 până la nr. 90; 

str. Academiei nr. 15/2 şi nr. 17.

Liceul "AcademicianulC. Sibirschi", (022 

729035)
1966

136

Drumul Viilor de la 40 până la  nr.42, nr. 42/3; 

str. Pietrarilor de la nr. 5 până la capăt, partea pară de la nr. 2 până la nr. 12 şi de 

la nr. 16 până la capăt; str. Primar Carol Schmidt; str. Nichita Smochină; str-la 

Nichita Smochină 1; 

str-la Nichita Smochină 2; str-la Nichita Smochină 3; str-la Nichita Smochină 4.
Creşa-grădiniţă nr. 59, (022 735441) 1919

137

Drumul Viilor nr. 36, nr. 38, nr. 38/1; 

str. Pietrarilor nr. 1-3, nr. 14, nr. 14/1, 14/2, 14/3, 14/4; 

str. Trifan Baltă;  str. Ciocârliei; 

str-la 1 Ciocârliei; str-la 2 Ciocârliei.

Şcoala – grădiniţă nr. 226, (022 727760) 1329



138

şos. Hânceşti nr. 55/3, nr. 57, nr. 60, nr. 60/1, 60/2, 60/3, nr. 62, nr. 62/2, 62/3; 

str. Academiei  de la nr. 3 până la nr. 13, nr. 13/3, nr. 10 şi nr. 12; str. Lech 

Kaczynski nr. 2/3, 2/4, 2/5; 

str.Valea Dicescu de la nr. 85 până la capăt şi de la nr. 126 până la capăt; 

str. V. Dokuceaev de la nr. 23 până la capăt şi de la nr. 8 până la capăt.

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a 

Academiei de Ştiinţe a RM, (022 727026)
2219

139

str. Academiei  nr. 1 şi de la nr. 2 până la nr. 8/1, 8/2;

str. Gh. Asachi de la nr. 31 până la nr. 51 şi nr.60/2, nr. 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 

62/5; 

str. acad. I. Grosul; str. R. Williams; str. Pomilor.

Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe 

din Moldova, (022 739865)
1725

151

str. Mioriţa  nr. 3/1, 3/2, nr. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, nr. 7/1, nr. 9/1, 9/2, nr. 11; 

str. Gh. Asachi nr. 68/1 şi nr.104; str. Sprâncenoaia nr. 1/1, 3/1.
Uzina Experimentală"ASELTEH" a Academiei 

de Ştiinţe, (022 281410)
2146

152

şos. Hânceşti de la nr. 64 până la nr. 90; str. Sihastrului  de la nr. 1 până la nr. 

23; 

str. Focşani;  str. Vlad Ţepeş; str. Schinoasa; str. Mioriţa partea pară; 

str. Aurel Vlaicu;  str. Constanţa; str. Galaţi; str. Brăila; str. Turturele; 

str. Măceşilor; str. Lămâiţei;  str. Mărţişor; str. Griviţei; str. Vânătorilor;  

str. Rândunele; str. Mărăşeşti; str. Costeşti; str. Rovinari; str. Băltagi; str. 

Bugeacului.

Casa Radio Instituţia Publică Naţională a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-

Moldova”, (022 721758)

2524

153

şos. Hânceşti de la nr. 101 până la nr. 255 şi de la nr. 92 până la nr. 256; 

str. Porumbiţei; str. Garoafelor; str. Dealul Cucului; 

str. Ialoveni  de la nr. 1 până la nr. 69 şi de la nr. 2 până la nr. 42; str. Tudor 

Malai; str. Văleni; 

str. Crinilor; str. Cimbrului; str. Vâlcele; str. Cişmele; str. Măgurele; str. V. 

Kovtun; str-la V.Kovtun. 

Liceul Teoretic "UniversLIONS", (022 

738207)
1346



154

str. M. Lermontov  de la nr. 21 până la capăt şi de la nr. 32 până la capăt;

str. Roguleni; str. Sfânta Vineri; str. Valea Rediului; str. Tatarbunar; str. 

Spicului; 

str. Crizantemelor; str. Orhideelor; str. Zodiac; str. Capricorn; str. Fecioarei; str-

la Sfânta Vineri. 

Azilul republican pentru invalizi, veterani ai muncii şi războiului (str. Valea 

Rediului nr. 16)

Combinatul Republican de Instruire Auto, al 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor, (022 725241)

2252

155

str. Ialoveni de la nr. 71 până la capăt şi de la   nr. 44  până la capăt; str. M. 

Lermontov de la nr. 1 până la nr. 19 şi de la nr. 2 până la nr. 30; str. P. Didâc; 

str. Speranţei; str-la M. Lermontov.

Institutul de Proiectări pentru Organizarea 

Teritoriului al Agenţiei de Stat, Relaţii Funciare 

şi Cadastru, (022 284431)

1864

TOTAL: 55431


