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Summary  

The proposed subject falls into the category of local heritage that deserves to 
be capitalized. We aim to offer a general presentation of the Civil Register in 
the Balti city, as well as offering solutions for the inclusion of this institution 
in the teaching circuit. Also, we want to offer strategies to valorize the 
building, meant to protect it from the action of destructive or ignorant 
factors. We consider that this construction deserves a special attention for us 
because it was the eyewitness of the event that marked the history of 
Romanians - the Great Union. 
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În centrul oraşului Bălţi se înalţă o frumoasă clădire care prin 

aspectul ei deosebit reuşeşte să stârnească admiraţia trecătorilor. Subiectul 

vizat în această cercetare îl constituie Oficiul Stării Civile (în continuare 

OSC). Întrebarea pertinentă care îşi face apariţia în această introducere 

este: Ce este special în această construcţie încât să merite focusarea atenţiei 

noastre asupra ei? Ne simţim tentaţi să oferim un răspuns prompt, însă 

această acţiune ar pune în umbră imaginea „perlei” oraşului Bălţi.  

Instituţia menţionată mai sus excelează prin specificul arhitectural pe 

care îl înglobează. Coloanele în stil ionic îl teleportează pe admirator în 

sânul Antichităţii greceşti. Martor ocular al semnării primei declaraţii de 

Unire din Basarabia, OSC oferă condiţiile necesare valorificării acestui 

fenomen istoric şi încadrarea acestuia în circuitul educaţional.  

În vederea selectării istoriografiei cu privire la protecţia patrimo-

niului cultural, atenţia noastră a fost îndreptată asupra unei publicaţii care 

aparţine istoricului Elena Ploşniţă. Dumneaei subliniază că „patrimoniul 

este o componentă esenţială a mentalului colectiv şi, odată introdus în 

circuitul educaţional poate să schimbe radical concepţiile şi atitudinile 
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membrilor societăţii faţă de rolul şi locul patrimoniului în viaţa societăţii 

contemporane, poate conduce la creşterea nivelului intelectual al perso-

nalităţii, a interesului pozitiv faţă de identitatea culturală şi naţională1.” 

Modalitatea optimă de a familiariza societatea cu necesitatea protejării şi 

valorificării patrimoniului naţional şi local trebuie generată încă din şcoală. 

„Educaţia pentru patrimoniu este necesară în societatea noastră, pentru că 

ea este nu numai un izvor de informare şi conştientizare asupra importanţei 

sociale a domeniului patrimoniului cultural, dar şi unul de asigurare a 

implicării civice a populaţiei într-un proces cultural de lungă durată2”. 

Astfel, încadrarea obiectivelor istorice din spaţiul local în circuitul didactic 

poate rezulta într-o bună fuziune dintre patrimoniu şi educaţie pentru 

patrimoniu. Suntem conştienţi de faptul că societatea trece prin schimbări 

fundamentale, pentru acest lucru este necesar să fim pregătiţi din timp cu 

mijloacele necesare atribuite educaţiei.  

Drept obiectiv, ne propunem să realizăm o incursiune în istorie 

pentru a scoate în evidenţă încărcătura istorică a clădirii. Vom încerca să 

oferim soluţii concrete ce ţin de valorificare şi conservare, introducând 

OSC în circuitul turistic. Şi nu în ultimul rând, dorim să oferim o abordare 

didactică, menită să intercaleze potenţialul istoric cu cel pedagogic. Scopul 

este de a utiliza cât mai eficient monumentul de patrimoniu, împie-

dicându-se astfel procesele naturale sau antropice care duc la degradarea 

imobilului. Notele bibliografice am considerat oportun să le plasăm în 

ordinea citării surselor pentru a înlesni identificarea şi verificarea lucrărilor 

care au stat la baza alcătuirii acestui studiu dedicat conservării şi protejării 

patrimoniului local.  

 

OSC – clădire de importanţă culturală sau Versailles de Bălţi 

Istoricul OSC uimeşte posteritatea cu multiplele locaţii pe care a avut 

a le găzdui. Construit la sfârşitul secolului XIX, a fost casa de locuit a lui 

Alexandru Bodescu, fiul lui Constantin Bodescu care se trăgea dintr-o 

prestigioasă viţă de boieri. Constantin Bodescu a fost proprietarul aşezării 

Bălţi şi a împrejurimilor acestuia. După decesul lui Alexandru Bodescu, în 

                                                            
1  Elena Ploșnița. Educația pentru patrimoniu între tranziție și transformare. În: Patrimoniul 

cultural: cercetare și valorificare. Culegere de studiiю Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
din Chișinău, Fac. de Istorie și Geografie.; coord. Valentina Ursu, Angela Lisnic. Chișinău: Ed. 
Garomont Studio, 2018, p. 17. 

2  Ibidem, p. 15. 
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anul 1914, casa va fi achiziţionată de administraţia oraşului şi transformată 

în sediul administrativ al zemstvei din Bălţi. În viziunea profesorului Gh. 

Baciu „zemstva a fost un organ reprezentativ al autoguvernării locale, 

răspândindu-se în Europa în decursul secolului al XIX-lea, fondarea acestui 

organ în practică era bine argumentată. Pentru Imperiul Rus autoguver-

narea locală reprezenta un element pozitiv democratic”3. Pentru o definiţie 

mai amănunţită a esenţei zemstvei din Basarabia, recomandăm lucrarea lui 

Silviu Andrieş-Tabac4. În secţiunea Anexe (fig. 1) găsim sediul zemstvei din 

Bălţi pe o carte poştală necirculantă după anul 1914. Putem observa arhi-

tectura elegantă a casei Bodescu.  

În perioada interbelică (1918–1940) după realizarea Marii Uniri, 

clădirea5 a fost utilizată în calitate de sediu al Prefecturii judeţului Bălţi. În 

această perioadă, imobilul trece printr-o „readaptare” din punct de vedere al 

arhitecturii. Celebra arhitectă Etti Rosa Spirer (1900-1990) realizează 

proiectul întitulat Amplificarea casei Bodescu pentru sediul Prefecturii. Astfel, în 

anul 1934 clădirii i s-a mai adăugat încă un nivel, balcon, coloane în stil 

ionic, geamuri şi ornamente exterioare6 (Anexe, fig. 2).  

Ultimatumul sovietic acordat Regatului României în vara anului 1940 

a însemnat o lovitură puternică dată Basarabiei şi întregilor structuri admi-

nistrative. Fosta Prefectură a oraşului Bălţi este transformată în Palatul 

Pionierilor, destinat întrunirilor tinerelor generaţii care urmau să îmbrăţi-

şeze spiritul patriotic revoluţionar.  

Într-un album fotografic al oraşului Bălţi destinat turiştilor identificăm 

subiectul cercetării noastre având statut de Palat al Ceremoniilor7. Ulterior, la 

începutul anilor 2000, primeşte denumirea de Oficiu al Stării Civile pentru 

oficializarea solemnă a căsătoriilor. În spatele acestei clădiri (dar sub ace-

laşi acoperiş) este amplasat Biroul de Statistică. Pe geamurile exterioare au 

fost amplasate reclame atrăgătoare viu colorate în vederea popularizării 

lanţurilor de magazine „Lombard”. Astfel, rememorăm o veche istorie 

biblică unde nişte zarafi şi diferiţi comercianţi îşi desfăşurau prestigioasa 

activitate în interiorul templului. 

                                                            
3  Gheorghe Baciu. Orașul Bălți și oamenii lui. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011, p. 71. 
4  Silviu Andrieș-Tabac. Heraldica teritorială a Basarabiei și Transnistriei. Chișinău: Editura 

Museum, 1998, p. 10. 
5  În unele surse Oficiul Stării Civile variază sub numele de „Casa Bodescu”. 
6  Ludmila Dobrogeanu. File din istoria Bălțiului. În: Vocea Bălțiului, nr. 19 (138), 21 mai 2009, 

p. 2. 
7  C.A. Sivolobov, S.L. Uliașev. Bălți. Chișinău: Ed. Timpul, 1988, p. 134. 
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Pentru darea în exploatare a OSC au fost întreprinse intervenţii 

majore, conferindu-i clădirii un aer modern. În anul 2010 au fost înlocuite 

geamurile vechi cu cele de termopan. Pentru interior s-a optat oferirea unei 

panorame regale. Lustre mari, împodobite cu decoruri pretenţioase, săli 

spaţioase amenajate cu mobilier. Interiorul îi conferă instituţiei un aer à la 

Versailles.  

Probabil, persistă coincidenţa între încheierea alianţelor matrimo-

niale şi a celor de pace înfăptuite în Franţa. La şedinţa CNMI (Consiliul 

Naţional pentru Monumentele Istorice) nr. 10 din 4 februarie 2016 s-a decis 

restaurarea faţadei OSC care are statut de monument cu numărul 42 în 

Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Clădirea (în 

calitate de vilă urbană, amplasată pe adresa piaţa Vasile Alecsandri nr. 4) 

este indicată pentru îndeplinirea funcţiilor social-culturale. CNMI a apro-

bat următoarele intervenţii:  

- de prevăzut executarea tâmplăriei (uşi, ferestre) după modelul istoric; 

- de prevăzut reconstituirea ancadramentelor ferestrelor şi altor elemen-

te decorative ale faţadei din ghips;  

- finisarea soclului se va efectua din plăci de piatră de tip Cosăuţi (de 

dimensiuni mari);  

- de prevăzut reconstituirea formei originale a acoperişului, materialul 

învelitorii acoperişului va fi – tablă plată metalică – tip lindab, de culoa-

rea cuprului oxidat;  

Nu se admite executarea a nici unei intervenţii asupra acestui edificiu 

decât conform proiectului avizat de CNMI. Proiectul de execuţie va fi în 

mod obligatoriu remis spre avizare Ministerului Culturii. 

La momentul actual însă, calitatea efectuării lucrărilor în urmă cu 

zece ani scoate la iveală dezinteresul restauratorilor care s-au ocupat de 

această clădire. Unele părţi componente ale structurii au început a se 

dezintegra (în special cele ce ţin de aspectul exterior). În urma unor comu-

nicate de presă din anul 2019, au fost înaintate iarăşi demersuri către 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova în 

vederea acordării de noi fonduri pentru a se repeta acţiunile îndeplinite în 

urmă cu zece ani. Ne simţim tentaţi să ne întrebăm: dacă Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării (MECC) alocă fonduri pentru lucrările de 

întreţinere sau reparaţie a OSC, nu ar fi înţelept pentru utilizarea acestuia 

în scopuri cultural-educative?   
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În pofida celor expuse mai sus, clădirea se află într-o stare de auto-

degradare exterioară avansată, reuşind să se încadreze în specificul teoriei 

haosului. Ne este greu să ne imaginăm o tangenţă culturală pe care poate 

să o aibă o cununie solemnă în interiorul unui edificiu istoric. 

Totuşi, rămâne această instituţie presărată de praful istoriei un mar-

tor ocular al schimbărilor din societatea sau mai degrabă ca un loc cu o 

valoare emoţională zilnică a perechilor care îşi jură credinţă şi sprijin 

pentru totdeauna? 

Importanţa cultural-istorică a OSC se reliefează în anul 1918, moment 

crucial al apariţiei germenilor de Unire a Basarabiei cu România în vederea 

desăvârşirii idealului naţional – constituirea statului unitar român.  

 

Pionierul Marii Uniri de la Bălţi  

O situaţie care ridică unele semne de întrebare este proclamarea 

Unirii Basarabiei cu România la data de 27 martie 1918. În manualele de 

istorie subiectul menţionat este tratat cu deosebit interes de către autori. 

Sunt descrise amănunţit evenimentele istorice care au precipitat Marea 

Unire. Dilema apare în momentul în care încercăm să valorificăm istoria 

locală, manualele de istorie nu prezintă nicio informaţie esenţială care 

poate fi utilizată în proiectarea demersului didactic. Conştienţi de faptul că 

istoria localităţilor nu poate fi prezentată în manuale, tindem totuşi la 

valorificarea unor date şi evenimente de mare anvergură istorică în 

vederea consolidării istoriei naţionale.  

Oraşul Bălţi poate găsi drept prilej de mândrie faptul că în anul 1918 

a fost primul judeţ din Basarabia care şi-a făcut cunoscută declaraţia de 

Unire. La data de 3 martie 1918, sub preşedinţia doctorului Calistrat Hîncu, 

în incinta sediului zemstvei din Bălţi (actualul OSC) s-a luat următoarea 

moţiune: „Proclamăm astăzi în mod solemn în faţa lui Dumnezeu şi a 

lumii întregi că dorim unirea Basarabiei cu Regatul României al cărui 

regim constituţional şi sub ocrotirea legilor de monarhie democratică 

vedem siguranţa existenţei noastre naţionale şi a propăşirii economice şi 

culturale8”. Decizia de la Bălţi a fost semnată de reprezentanţi ai ţăranilor din 

zemstva judeţului Bălţi. Aceştia au fost:  I. Scobioală, I. Cazacencu, S. Ciobanu, 

                                                            
8  Gheorghe Baciu. Orașul Bălți și oamenii lui. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011, p. 120; 

Ștefan Ciobanu. Basarabia: Populația, istoria, cultura. Ediția a II-a. Chișinău: Editura Știința, 
2018, p. 120. 
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I. Guriţă, V. Costişe, A. Filip, D. Harcoviţă, N. Miaună, G. Popovici, V. Focşa, 

F. Grigorie, Gh. Chiobanu, Şt. Roşca, Gh. Cocoş, M. Moscal9.  

Aşadar, Hotărârea adunării zemstvei ţinutale şi a marilor proprietari 

din judeţul Bălţi în chestia Unirii Basarabiei, votată în urma propunerilor 

ţăranilor cu unanimitate de voturi în ziua de 3 martie 1918, s-a dovedit a fi 

de bun augur10. Basarabia în perioada interbelică a cunoscut o adevărată 

renaştere spirituală (progrese remarcabile în cultură şi artă, reforma în 

învăţământ) şi economică (reforma agrară din 1921 a dat posibilitate 

ţăranilor să deţină proprietăţi private, cu micile lacune şi carenţe care au 

urmat după împroprietărire), exact cum s-a stipulat în declaraţia de unire. 

Basarabenii din Bălţi vedeau încă în anul 1918 un regim democratic în 

România, năzuinţa acestora materializându-se mult mai solid în anul 1923, 

odată cu intrarea în vigoare a Constituţiei la 29 martie. Aceasta a consfinţit 

în cele din urmă statutul României Mari prin statul naţional, unitar şi 

indivizibil cu teritoriu inalienabil.   

 

Muzeificarea – o soluţie?  

Încă de la începutul anilor `80 ai secolului trecut a existat iniţiativa de 

a transforma OSC în spaţiu muzeistic. Această propunere a fost de fapt o 

utopie, deoarece actualul muzeu din Bălţi şi-a găsit sediu în clădirea 

fostului liceu evreiesc pentru băieţi. Primul nivel al construcţiei serveşte drept 

sală de expoziţie (amenajată în fostele clase destinate studiului), iar etajul 

superior şi-a găsit utilitatea pe post de spaţiu administrativ şi depozit pentru 

exponatele care nu au avut suficient spaţiu pentru a fi admirate. Retras, 

dosit de clădiri impunătoare, muzeul nu reprezintă un punct forte pentru a 

fi vizitat. În schimb OSC este poziţionat în centrul oraşului şi promite o 

intercalare perfectă dintre artă şi cultură. Un spaţiu amenajat adecvat are 

tendinţa de a atrage privi. Un potenţial spaţiu muzeistic se poate dovedi a fi 

o alegere bună. Excursiile şcolare organizare de instituţiile de învăţământ 

din oraş ar putea ridica potenţialul muzeului. În articolul publicat în Pro 

Didactica, Eugenia Negru afirmă că „elevilor le place deosebit de mult să 

facă şcoală, să înveţe, dar într-o altă formă – altundeva şi altfel, decât în 

                                                            
9  Declararația de Unire a județului Bălți cu România semnată la 3 martie 1918 de reprezentanții 

țăranilor se păstrează în fondurile Centrului de Cultură și Istorie Militară din Chișinău. 
10  Ștefan Ciobanu. Unirea Basarabiei. Chișinău: Editura Universitas, 1993, p. 248; România Nouă, 

nr. 48 din 17 martie 1918 și Cuvânt Moldovenesc, nr. 27 din 22 martie 1918.  



 

Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional. 

456 

obişnuita clasă, în rânduri câte doi şi privind cuminte în spatele colegului11. 

În acest context, tindem să fim de acord cu cele expuse mai sus. Educaţia 

trebuie să se axeze pe autoînvăţare sau, mai bine spus, învăţarea prin des-

coperire – punct forte al şcolii finlandeze care ne demonstrează în practică 

că este posibil. Astfel, cunoştinţele teoretice, competenţele de clasă se 

înnobilează prin conştientizarea de către elev a gradului de utilitate în 

viaţa din afara şcolii12.  

Muzeul este un epicentru în jurul căruia se învârt activităţile bazate 

pe învăţare sau autoînvăţarea. Un spaţiu adecvat, primitor şi interesant, ce 

tentează ochiul micului observator pentru a descoperi detaliile amplasate pe 

suprafaţa exponatelor. Instituţiile specializate în conservarea istoriei pot fi 

utilizate fructuos în procesul educaţional, pentru că „învăţământul istoric 

interacţionează în mod direct cu patrimoniul cultural, deoarece anume pe 

calea cercetării şi educaţiei istorice se poate determina apartenenţa persoanei 

la o anumită identitate culturală, se poate manifesta respectul faţă de 

trecutul propriului popor, faţă de alte popoare şi culturi, precum şi celelalte 

particularităţi necesare unor cetăţeni responsabili13. Susţinem totalmente 

teza cu privire la pregătirea cetăţenilor responsabili ai societăţii. Una dintre 

competenţele-cheie ale curriculumului naţional la istoria românilor şi 

universală prevede formarea competenţelor democratice la elevi în vederea 

manifestării atitudinii pozitive faţă de societate şi mediul social. În peda-

gogia modernă apare un element nou care prinde sens şi anume oraşul 

educativ14. Astfel, dacă se va organiza însăşi zona de acţiune a individului 

în stil educaţional, vom obţine un rezultat satisfăcător ce ţine de creşterea 

şi educaţia viitorului cetăţean.  

 

Introducerea OSC în circuitul cultural - educativ  

Conform prevederilor curriculare la Istoria românilor şi universală, o 

modalitate de învăţare este excursia sau vizitarea diferitor obiective (monu-

mente, muzee, situri arheologice etc). Elevii primesc cu entuziasm ideea 

plecării într-o „expediţie”.  

                                                            
11  Eugenia Negru. Valorificarea interdisciplinarității istorie – geografie în activități nonformale: 

excursia școlară. În: Didactica Pro, nr. 4 (98) 2016, p. 44. 
12  Eugenia Negru. Proiectul școlar de ghidaj: Chișinăul – orașul Primei Uniri. În: Didactica Pro, nr. 

4-5 (110-111), 2018, p. 54. 
13  Svetlana Nagrineac. Muzeul școlar: factor important al învățării formative. În: Univers 

Pedagogic, nr. 1 (61), 2019, p. 100. 
14  Elisabeta Stănciulescu. Sociologia educației familiale. Iași: Polirom, 1997, p. 202. 
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Clădirile interbelice pot reprezenta un motiv de organizare a lecţiilor 

în aer liber. Înfăptuirea unui tur al oraşului în vederea familiarizării 

elevilor cu specificul unui imobil se poate dovedi o iniţiativă salutabilă. 

Pornind de la prezentarea arhitecturii şi a diferitor elemente exterioare ale 

obiectivului şi finalizând cu oferirea informaţiilor privitor la activitatea care 

se desfăşura în interiorul instituţiei. Pentru elevi, se poate dovedi o acţiune 

interesantă de a descoperi spre exemplu cine a fost proprietarul (în unele 

cazuri poate fi o personalitate de renume) casei/clădirii. Ce funcţie deţinea 

persoana respectivă în oraş? Dacă obiectivul a fost încadrat în activităţi 

publice (de exemplu, casele de raport, băncile de economii, sediile admi-

nistrative, unităţi de învăţământ), elevilor li se poate explica specificul 

activităţii acestora şi importanţa pe care au avut-o pentru dezvoltarea social 

– economică sau culturală a oraşului.  

Cazul OSC ne oferă câteva oportunităţi în vederea desfăşurării 

demersului didactic. În lucrările profesorului academician Ştefan Ciobanu 

găsim din abundenţă serii întregi de documente reprezentative pentru 

perioada interbelică. Acestea pot fi utilizate abil de către profesorul de 

istorie în vederea rememorării unor evenimente istorice chiar în incinta 

instituţiei menţionate mai sus. De exemplu, adoptarea diferitor moţiuni ale 

zemstvei în care elevii să fie personajele implicate în desfăşurarea proce-

sului istoric interpretat. Rememorarea semnării actului de Unire a judeţu-

lui Bălţi cu România. Nu ignorăm sistemul administrativ din care a făcut 

parte localitatea până la 1812. Legătura dintre Bălţi şi Iaşi reprezentată pe 

stema15 întregită transmite o informaţie de o valoare incontestabilă despre 

frăţia acestor două localităţi de pe ambele maluri ale Prutului. Tematica 

abordată poate să se axeze direct sau indirect asupra imobilului amintit 

mai sus. Astfel, nu există o reţetă unică în domeniul educaţiei pentru a 

obţine rezultate bune. Nu putem ţine calea unui şablon bine definit în 

vederea progresului şcolar. În acest context, ne simţim tentaţi să utilizăm 

din plin cunoscuta expresie exitus acta probat, adică rezultatul justifică 

fapta.   

                                                            
15  Pe stema ținutului Iași (reședința ținutului era orașul Bălți, important târg de cai) era  

reprezentat un cal întreg din vremea dominației turcești. În urma despărțirii Iașiului de Bălți 
(1812) pe stema orașului Bălți a rămas un cap de cal în câmp roșu (predomină capul de cal 
tăiat pe sânge). Acest lucru amintește despre ruperea Basarabiei de Moldova care s-a făcut cu 
vărsare de sânge. Pentru o consultare minuțioasă a se vedea: Silviu Andrieș-Tabac. Heraldica 
teritorială a Basarabiei și Transnistriei. Chișinău: Museum, 1998, p. 40 – 41.  
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Rezumând cele expuse anterior, constatăm că Bălţiul interbelic oferă 

o vastă încărcătură istorică care reprezintă de fapt o avuţie a patrimoniului 

local. Cercetările istorice modeste nu au propulsat oraşul în atenţia publi-

cului larg din republică. Or, Oficiul Stării Civile este unul dintre obiectivele 

care merită a fi cercetat şi valorificat din punct de vedere cultural, urba-

nistic, dar şi economic. Rolul instituţiilor de învăţământ şi în general al 

educaţiei este de a-i învăţa pe cetăţeni cum să protejeze bogăţia istorică pe 

care o posedă şi care sunt avantajele conservării elementelor istorice. Suntem 

conştienţi de faptul că Republica Moldova este un stat relativ tânăr, prins în 

vâltoarea evenimentelor şi a transformărilor politice. Însă cu toate acestea, 

efortul colectiv poate conduce la realizarea faptelor măreţe (unul dintre 

acestea a fost Marea Unire) care vor rămâne încrustate pe răbojul istoriei. 

Oferind o atmosferă şi o ambianţă strânsă între cetăţean şi patrimoniu, 

vom crea un tandem inseparabil a ceea ce se numeşte consevarea istoriei.

  

 

Anexe 

 

 
Fig. 1. Sediul zemstvei din Bălţi (fosta casă Bodescu).  

Carte poştală aflată în colecţia Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. 



EDUCAȚIA ÎN SPIRITUL VALORILOR NAȚIONALE ȘI UNIVERSALE DIN PERSPECTIVA DIALOGULUI PEDAGOGIC 

459 

 
Fig. 2. Clădirea Prefecturii din Bălţi (sursa: Album foto-documentar  

Bălţi, consacrat celei de-a 585-a a înfiinţării oraşului Bălţi,  
Chişinău, Editura PROART, 2006, p. 51.) 


