
Aceste ţări au decis a 
se angaja la reconstrucţia 
europeană în baza unor 
valori fundamentale. Ele 
au creat Consiliul Europei, 
asigurîndu-i o triplă misi-

une:
* politică: apărarea democraţiei şi 

drepturilor omului, promovarea 
Statului de drept;

* culturală: valorificarea patrimo-
niului comun cu toată bogăţia şi 
diversitatea sa;

* socială: satisfacerea cerinţelor 
fundamentale ale cetăţenilor.
Consiliul Europei îşi are sediul 

la Strasbourg (Franţa), în Palatul 
Europei, inaugurat la 28 ianuarie 
1977. Drapelul european - un cerc 
format din douăsprezece stele au-
rii pe un fon albastru – reprezintă 
uniunea popoarelor europene. Nu-
mărul stelelor este invariabil, cifra 
12 fiind considerată drept simbol 
al perfecţiunii. Imnul european, 
un aranjament muzical semnat de 
reputatul Herbert von Karajan, al 
preludiului Odei Bucuriei 
din Simfonia a IX-a de Lud-
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 “Va veni o zi în care voi 
francezi, voi ruşi, voi itali-
eni, voi englezi, voi toate 
naţiunile continentului, fără 
să vă pierdeţi calităţile dis-
tincte şi glorioasa voastră 
individualitate, veţi fonda împreună 
o uniune superioară şi veţi constitui 
fraternitatea europeană”, afirma Victor 
Hugo în 1849.

La 60 de ani de la crearea sa, Con-
siliul Europei (CE) cuprinde azi 47 de 
state europene, cu o populaţie de cca 
800 milioane de locuitori şi este cea 
mai veche şi mai numeroasă (ca număr 
de membri) organizaţie europeană. CE, 
un proiect care exista încă din timp ce-
lui  de-al doilea război mondial, a fost 
fondat prin tratatul semnat în Palatul 
St. James din Londra, la 5 mai 1949, ca 
urmare a eforturilor unui european de 
geniu, Winston Churchill. Ilustrul om 
politic englez considera CE „un remediu 
care poate transforma Europa în mod 
miraculos, dîndu-i libertate şi prosperi-
tate”. Cei 10 membri fondatori ai CE au 
fost: Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, 
Italia, Luxenburg, Norvegia, Olanda, 
Marea Britanie şi Suedia.

Modele de extensiune 

informaţională

Nelea LICHII, 
bibliotecar principal

 “Va veni o zi în care voi francezi, voi ruşi, voi italieni, voi englezi, voi toate 
naţiunile continentului, fără să vă pierdeţi calităţile distincte şi glorioasa voastră 

individualitate, veţi fonda împreună 
o uniune superioară şi veţi constitui fraternitatea europeană”

Victor Hugo
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wig van Beethoven, a fost adoptat de 
Comitetul de Miniştri la 5 mai 1972.

 Consiliul Europei este o organizaţie 
internaţională avînd următoarele obiec-
tive principale.
•	 protecţia	drepturilor	omului,

a democraţiei pluraliste şi a 
supremaţiei dreptului;

•	 favorizarea	 conştientizării	 şi	 încu-
rajarea dezvoltării identităţii şi di-
versităţii culturale ale Europei;

•	 căutarea	unor	 soluţii	 eficiente	pen-
tru problemele cu care se confruntă 
societăţile europene: discriminarea 
minorităţilor, xenofobia, intoleranţa, 
bioetica şi clonarea, terorismul, 
traficul de fiinţe umane, crima or-
ganizată şi corupţia, cibercriminali-
tatea, violenţa împotriva copiilor, 
etc.,
•	 dezvoltarea	 stabilităţii	 demo-
cratice în Europa prin susţinerea re-
formelor politice, legislative şi con-
stituţionale. 

În sala de lectură Ştiinţe Socio-
umanistice şi Eco-
nomice a Biblio-
tecii Ştiinţifice 
U n i v e r s i t a r e 
s-a deschis, la 
25 aprilie 2007, 
Punctul de infor-
mare al Biroului 
Consiliului Euro-
pei, eveniment la 

care a participat  doamna Lilia Sne-
gureac, Director al Biroului de In-
formare al Consiluil Europei (BICE). 
Domnia sa a accentuat că Punctul 
de informare are misiunea de a pro-

mova informaţii cu privire 
la standardele, principiile şi 
activităţile Consiliului Euro-
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pei. BICE ne-a oferit o donaţie de carte 
şi materiale promoţionale care ajută 
utilizatorul să se documenteze la com-
partimentul – Drept, Drept Internaţional, 
Drept European, Jurisprudenţă, Poli-
tolojie, Relaţii Internaţionale, Organiza-
rea Sistemului de Educaţie şi Învăţămînt. 
Donaţia este constituită din circa 400 
de documente, care sunt disponibile 
în limbile română, engleză, franceză, 
germană şi rusă.

Colecţia Punctului de Informare al 
Biroului Consiliului Europei include cele 
mai importante publicaţii ce conţin 
informaţii referitor la structura aces-

tei organizaţii, activitatea Consiliului 
de Miniştri, Adunării Parlamentare şi a 
Congresului Autorităţilor Locale şi Re-
gionale. Ea mai include jurisprudenţa 
Curţii Europene pentru Drepturile 
Omului, rapoarte şi decizii ale Comisiei 
Europene a Drepturilor Omului precum 
şi convenţii adoptate de către Consiliul 
Europei. 

În scopul promovării materialelor 
acestei colecţii, bibliotecarii organi-
zează expoziţii tematice referitoare 
la relaţiile dintre Consiliul Europei şi 
Republica Moldova, la aniversări, la 
sărbători internaţionale şi naţionale. 
Nominalizăm doar cîteva din ele: „Re-



Banca Mondială:
•	 ajută Moldova să reducă 

sărăcia;
•	 sprijină	 participarea	 comu-

nităţilor în proiectele de dezvol-
tare;

•	 ajută	la	modernizarea	sectorului	agri-
col;

•	 la	 crearea	 unui	 rejistru	 al	 bunurilor	
imobile;

•	 investeşte	în	educaţia	copiilor	din	Mol-
dova;

•	 ajută	R.	Moldova	să	protejeze	mediul;
•	 ajută	 la	 îmbunătăţirea	 sistemului	 de	

asistenţă medicală;
•	 se	 implică	 financiar	 în	 lupta	 cu	 HIV/

SIDA şi TBC;
•	 ajută	tinerii	din	spaţiul	rural;
•	 activează	în	parteneriat	cu	populaţia	

din republica noastră.
Banca Mondială în R. Moldova, ca 

parte a unei reţele globale de servicii 
de informare publică, oferă mai multe 
puncte de acces la informaţii în întrea-
ga ţară: 
1. Centrul	pentru	vizitatori	în	cadrul	Ofi-

ciului Băncii Mondiale din Molodova;
2. Centrul de Informare Publică şi Biblio-

teca depozitară din cadrul Bibliotecii 
Ştiinţifice	 a	 Academiei	 de	 Studii	 Eco-
nomice din Chişinău;

3. Biblioteca depozitară în cadrul Uni-
versităţii de Stat „Aleco Russo”.
De asemenea, Banca Mondială ges-

tionează şi actualizează săptămînal 
versiunile în limba română şi 
engleză a website-urilor  locale,  
www.worldbank.org.md. Ele oferă: 
a) noutăţi şi evenimente locale şi 
internaţionale; b) publicaţii şi stu-
dii despre Republica Moldova; c) 
cifre şi statistici; d) acces on-
line la peste 4 000 de cărţi 
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publica Moldova şi Consiliul Europei”, 
organizată cu prilejul a  60 de ani de la 
fondarea Consiliului Europei, „Vivat Eu-
ropa” etc. Utilitatea acestor expoziţii a 
fost apreciată de profesorii şi studenţii 
de la Facultatea de Drept. 

Beneficiarii pot găsi informaţii mai 
detaliate despre istoria, structura şi ac-

tivitatea Consili-
ului Europei ac-
cesînd site-urile: 
www.bice.md; 
www.coe.in

La 7 noiemb-
rie 2008, în sala 

de lectură Ştiinţe Sociou-manistice şi 
Economice a fost inaugurată Biblio-
teca depozitară Regională a Băncii 
Mondiale, eveniment la care a asistat 
Directorul Băncii Mondiale în R. Mol-
dova - Melanie Marlett. Dumneaei a 
menţionat în discursul său că a fost 
impresionată atît de ţara noastră, cît şi 
de locuitorii ei. Misiunea Băncii Mondi-
ale este de a ajuta R. Moldova să lupte 
cu sărăcia şi să promoveze creştera 
economică prin finanţarea de proiecte, 
studii şi consultanţă. Banca Mondială 
ajută statul nostru să îmbunătăţească 
serviciile sociale, să protejeze mediul şi 
să pună bazele unor standarde de viaţă 
mai bune.
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şi publicaţii editate de Bancă prin inter-
mediul bazei de date e-PIC s.a.

Una din priorităţile Băncii Mon-
diale este susţinerea dezvoltării 
tinerilor şi a performanţelor în 
învăţămînt. Sunt depuse eforturi 
pentru îmbunătăţirea sistemu-
lui educaţional din R. Moldova. 
Mai mult ca atît, Banca Mondială 
cooperează cu tinerii moldoveni 
prin intermediul Grupului  „Glasul 
Tinerilor”.

Colecţia Bibliotecii Depozitare 
a Băncii Mondiale din cadrul Uni-
versităţii noastre constituie 235 

exemplare în limbile română,  rusă, 
engleză, din domeniile: sociologie, 
statistică, demografie, economia 
muncii, comerţ, relaţii economice in-
ternaţionale, administraţie publică, 
asigurări, ecologie, management etc. 
Toate publicaţiile sunt oferite de Editu-
ra THE WORLD BANK din Washington. 
În baza Memorandumului de Acord cu 
Banca Mondială, semnat în decembrie 
2007, Biblioteca universităţii bălţene 
beneficiază de următoarele donaţii: 
cărţi, CD-uri, studii şi sinteze economice, 
articole tehnice, rapoarte, publicaţii pe-
riodice, anuare şi date statistice etc.

În conformitate cu politica sa de 
dezvoltarere, Banca Mondială face 
accesibilă publicului o serie de docu-
mente. Acestea se referă la strategii şi 
studii economice generale realizate 
de instituţia dată, precum şi la isto-
ria proiectelor asistate de către Banca 
Mondială.

La documentele din Colecţia Băncii 
Mondiale apelează atît profesorii şi 
masteranzii de la catedrele Facultăţii de 
Economie, cît şi studenţii ce studiază 
la această Facultate. De la deschiderea 
fondului şi pînă în prezent au fost solici-
tate 744 de documente.


