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Stema ţinutului Iaşi/Bălţi 
adoptată în 1826 şi 

readoptată ca stemă 
municipală în 1996

Stema 
municipiului 

Bălţi adoptată 
în 1930

Stema municipiului Bălţi adoptată în 2006
Motto: „Cedant arma togae”

(„Armele să cedeze locul togii”)

Drapelul municipiului Bălţi. 17 septembrie 2007







„Dintre cele 9 capitale de 

judeţe basarabene, oraşul Bălţi 

are o structură şi o viaţă 

specifică. Zămislit la 

împerecherea Răutului cu 

Răuleţul, între uriaşe oglinzi 

aşternute de bălţi mîloase şi 

duhnind izuri grele, oraşul e în 

luptă cu zgîrcenia naturii, în 

ciuda căreia se întinde 

încetăţenindu-şi mereu 

crescînd a lui fiinţă.” 

Dumitru Iov 

“Viaţa Basarabiei” (1933 nr. 

12, p.47-52) 









Primăria ieri și azi



Universitatea de Stat „ Alecu Russo” ieri și azi



Universitatea de Stat „ Alecu Russo” ieri și azi



Prima bisericuță construită pe locul 
catedralei Sf. Nicolai, desfăcută și 

transferată în s. Heciul Vechi.  





Reședința episcopală ieri și azi. 
Catedrala Sf. Constantin și Elena.







Monumentul eroilor români
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„Este vorba despre un cimitir, despre care practic nimeni nu vorbeşte. Am copilărit şi mi-am
petrecut o parte din adolescenţă în oraşul meu drag Bălţi şi îmi aduc aminte de frumosul şi
impozantul cimitir al soldaţilor români, căzuţi în primul război mondial şi îngropaţi acolo. Nu
era un cimitir prea mare, dar sugera în mod efiient şi estetic sentimentele celor, care se
gândeau cu recunoştinţă la cei care muriseră pentru o cauză nobilă. Era amplasat pe un
promontoriu, mai exact pe un bot de deal, lângă Gara Mică (Gara Pământeni). Se găsea la
nord de aceasta, lângă pasajul superior al şoselei, care trece spre nord-vest către Râşcani,
find situat pe partea dreaptă a acesteia, când părăseşti oraşul Se vedea frumos, find practic
situat pe valea Răutului, calea ferată executând o buclă la poalele colinei. Cimitirul avea în
centrul să(Cimitirele Eroilor Romani, uitate, abandonate sau distruse in Republica Moldova –
Cazul Balti.

Dr. arh. Alexandru Budişteanu, INST: Gânduri despre soldaţi căzuţi şi nu numai –

See more at: http://basarabia-bucovina.info/2013/04/14/cimitirele-eroilor-romani-uitate-
abandonate-saudistruse-in-republica-moldova-cazul-balti-dr-arh-alexandru-budisteanu-inst-

ganduri-despresoldati-cazuti-si-nu-numai/#sthash.rWpRQm7h.dpuf).

Administraţia publică locală prin anii 1958-1959 trimiteau avertizări gospodarilor care şi-au
construit neautorizat case pe aceste locuri ca să-şi demoleze construcţiile. A fost înzadar, iar
după schimbarea autorităţilor locale prin anii ’70 ai sec. al XX-lea au fost legalizate.

http://basarabia-bucovina.info/2013/04/14/cimitirele-eroilor-romani-uitate-abandonate-saudistruse-in-republica-moldova-cazul-balti-dr-arh-alexandru-budisteanu-inst-ganduri-despresoldati-cazuti-si-nu-numai/#sthash.rWpRQm7h.dpuf










Centrul orașului în trecut. 
Case care nu mai sunt



Centrul orașului ieri și azi. 
Case care s-au păstrat.



Centrul orașului ieri și azi. 
Casa Bodescu ieri și azi OSC.



Centrul orașului ieri și azi. 
Strada Dostoievschi.



Centrul orașului ieri și azi



„Prin aşezarea sa, în  centrul unei regiuni foarte productive, cu nod de cale ferată, 

oraşul Bălţi a devenit cel mai important centru comercial din Basarabia... 

Înfiinţarea de şcoli secundare, crearea Inspectoratului de C.F.R., dezvoltarea 

comerţului şi industriei au forţat lărgirea oraşului, construcţia staţiei feroviare la 

Pămînteni, a Vamei de import-export, a Bursei de mărfuri şi alte instituţii, menite să 

faciliteze dezvoltarea oraşului.”

E. Moruzi Secretar al Camerei de Comerţ





Centrul orașului ieri și azi. 
Teatrul dramatic și cinematograful.
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Голос детства

когда вернешься в город детства 

пройдись по улице любой 

тебе шепнет он – всем есть место 

не торопись – побудь со мной 

ты не спеши – пройдись по лужам 

сходи к вокзалу и постой 

не уезжай – тут каждый нужен 

и каждый житель золотой 

ты проведи со мной закаты 

мои восходы полистай 

побудь со мной запанибрата 

а хочешь – братом побывай 

ты моего вина попробуй 

полузгай  семечек моих 

и воздуха глотни, так чтобы 

его хватило на двоих 

и вдруг замолк мой голос детства 

и стало грустно мне до слез 

от ностальгии нету средства 

и кто ж её до нас донёс 

С. Садовников 



ГОРОД МОЙ БЕЛЬЦЫ(ПЕСНЯ) 

Я рад, что тебя на пути своём встретил. 
Здесь молодость наша с женою прошла, 
Здесь выросли и стали взрослыми дети,
И внуки уж выползли из-под стола... 

Тебя я пою с замиранием сердца, 
- О сколько на свете таких же сердец! 
- Мой город с названием ласковым «Бельцы»
Иль с чуть грубоватым сегодняшним «Бэлць». 

Ты так невелик, но всё ж не без амбиций, 
И часто, нас грешных мечтою пьяня,
Себя объявляешь чего-то столицей, 
Но стал ты столицей в душе у меня. 
Тебя я пою с замиранием сердца, 
- О сколько на свете таких же сердец! -
Мой город с названием ласковым «Бельцы»
Иль с чуть грубоватым сегодняшним «Бэлць».

Мне снятся вдали - твои парки и площадь... 
Когда ж возвращаюсь к тебе, у дверей 
Встречает меня знаменитая Тёща, 
- И нет на Земле этой тёщи милей. 

Тебя я пою с замиранием сердца, 
- О сколько на свете таких же сердец!
- Мой город с названием ласковым «Бельцы»
Иль с чуть грубоватым сегодняшним «Бэлць».

5 мая 2005 Виктор Пицман





„În spatele fațadelor vechilor case au locuit, probabil mai locuiesc, oameni, 

dar într-o lume ireală bidimensională, fotografiă. Privind fotografile vetuste,

parcă te dizolivi în trecutul istoric al oraşului, lipsite de timp şi spațiu, 

care pentru mulții reprezintă o pînză împletită din spații acronice.

…oraşul, conceput dintr-un capriciu al nobilimii, a trecut prin flcările

Hoardei de Aur, brutalitatea şi jafurile ienicerilor turci, menghina nemiloasă

a ambițiilor imperiale, împărțit între roşii şi albi, 

călcat în picioare de nazişti şi cizmele totalitarismului.

Oraşul a fost distrus nu odată şi ridicat din nou, 

şi nu avea pace nici el, nici oamenii lui.

În cele din urmă, focul veşnic al zeilor olimpici a trecut prin el la fiele secolului

XX, mistuind centrul istoric al oraşului, aşa parcă n-ar mai f existat.

(Au fost demolate case, lărgite străzile…)

Oamenii vor să trăiască veşnic ...

Şi oraşele vor să existe veşnic...

Roma - Oraşul Etern.

Bălțiul - mereu a vrut să fii ...

Un bătrînel foarte inteligent la fel se odihneşte pe o bancă, dar nu într-un

scuar, ci la marginea unei piețe largi şi pustiii a zis:

... Există un timp al iubirii ...

Se opri, apoi, abia audibil Există o oră de odihnă ... minutele unui sărut ...

clipele conceperii unei vieți ... Totul are timpul lui.

Există şi timp pentru amintiri…

Totul dăinuie în memoria noastră ...”

SADOVNICOV, Stefan. Oraşul care nu există : Disponibil: http://shtetlbelts.ru/sadovnik/
old_sad.html















































Mihai VOLONTIR









“...m-a făcut să încep această lucrare 
dorinţa de a contribui la excluderea 
elementelor de denaturare a realităţilor 
istorice prin prisma propriei viziuni. Am dorit 
să completez unele aspecte ce ţin de viaţa 
oraşului şi de oamenii lui, să continuu 
cercetarea vieţii publice în aspect 
cronologic...În sfîrşit, nu mai puţin important 
este să nu dăm uitării cele mai sacre datini şi 
amintiri despre neam, plaiul natal şi oraşul 
Bălţi, care trebuie să devină sfînt pentru 
originarii şi locuitorii lui.” 

Gheorghe Baciu











REFERINŢE 

despre BĂLŢI































ACUARELĂ

În oraşu-n care plouă de trei ori 
pe săptămînă
Orăşenii, pe trotuare,
Merg ţinundu-se de mînă,
Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori 
pe săptămînă,
De sub vechile umbrele, 
ce suspină 
Şi se-ndoaie,
Umede de-atîta ploaie, 
Orăşenii pe trotuare 
Par păpuşi automate, date jos din
galantare.       
În oraşu-n care plouă de trei ori 
pe săptămînă
Nu răsună pe trotuare 
Decît paşii celor care merg   
ţinundu-se de mînă,
Numărînd

În gînd 
Cadenţa picăturilor de ploaie,
Ce coboară din umbrele,
Din burlane
Şi din cer 
Cu puterea unui ser
Dătător de viaţă lentă, 
Monotonă,
Inutilă 
Şi absentă...
În oraşu-n care plouă de trei ori 
pe săptămînă
Un bătrîn şi o bătrînă –
Două jucării stricate –
Merg ţinîndu-se de mînă...

Ion Minulescu  







RESURSE ELECTRONICE

• http://www.balti.md/  

• http://istoria.md/articol/63 

• http://balti.discutforum.com/t13-istoria-balti

• http://ro.wikipedia.org/wiki/Bălți

• http://www.slideshare.net/ghenador/monumentele-din-municipiul-bli

• http://www.trilulilu.ro/video-evenimente/orasul-balti 

• http://blog.galbur.md/2011/10/orasul-balti-in-imagini-foto.html

• http://www.beltsymd.ru/bieltsy

• http://video.yandex.ru

• http://pinechka.ucoz.ru/blog/2011-04-25-37

• http://www.bessarabia.ru/belci.htm 

http://www.beltsymd.ru/bieltsy/belcam-prisvoyat-status-vtorogo-urovnya.2012.10.26.php
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