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Abstract: Centrul de Informare Publică al Băncii Mondiale în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM a fost 
creat în anul 2007 în scopul oferirii accesului la informaţii esenţiale despre dezvoltarea economică şi la cele 
mai importante publicaţii ale Băncii Mondiale în diferite domenii ale economiei mondiale. Centrul oferă 
acces pentru toţi utilizatorii din Republica Moldova la publicaţiile Băncii Mondiale atât în formă tipărită, 
cât şi electronică. 
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Colaborarea Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice cu Banca Mondială de 
Reconstrucţii şi Dezvoltare începe în anul 1993 odată cu semnarea Memorandului de Acord între 
cele 2 părţi, prin care Biblioteca primeşte statutul de Bibliotecă Depozitară a Băncii Mondiale în 
Republica Moldova (The World Bank Depositary Library).  

În anul 1999 Banca Mondială a înaintat noi cerinţe privind depozitarea şi promovarea 
publicaţiilor în Republica Moldova. Drept rezultat, bibliotecile depozitare din cadrul Programului 
Băncii Mondiale obţin un nou statut – Bibliotecă Depozitară Complexă, ceea ce garanta primirea 
depozitului legal al Băncii Mondiale (publicaţii tipărite şi produse informaţionale electronice în 
limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă). 

În anul 2003 au fost reînnoite condiţiile de colaborare dintre bibliotecile depozitare şi Banca 
Mondială, fiind fixate în Memorandul de Acord. În scopul diseminării informaţiei despre activitatea 
Băncii Mondiale se extind relaţiile de colaborare cu Banca Mondială, cu distribuitorii publicaţiilor 
Băncii mondiale în Moldova şi cu alte biblioteci regionale şi depozitare. 

În anul 2007 a fost semnat un nou Memorandum privind fondarea Centrului de Informare 
Publică (CIP) al Băncii Mondiale în Republica Moldova. Colecţia de documente a Băncii Mondiale 
în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM însumează 3280 exemplare.  

Centrul de Informare Publică reprezintă o entitate de referinţă în ceea ce priveşte 
răspândirea informaţiilor şi a cunoştinţelor în domeniul dezvoltării prin oferirea accesului liber la: 

- colecţii de publicaţii, rapoarte, cărţi, DVD-uri, CD-uri, casete video; 
- colecţii electronice (accesibile prin INTERNET). 
Centrul de Informare Publică conţine documentele de proiect specifice ţării noastre şi are rolul 
de: 



- a difuza informaţii către diferite categorii de beneficiari (cercuri academice, structuri 
guvernamentale, sectorul privat ş.a.) pentru stimularea dezbaterilor asupra procesului de 
dezvoltare economică; 

- a contribui la sporirea cunoştinţelor a ceea ce este Banca Mondială şi ce activităţi desfăşoară 
în ţară; 

- a oferi consultanţă în vederea regăsirii şi accesării informaţiilor. 
 Centrul de Informare Publică oferă următoarele servicii:  

• servirea documentară şi servirea informaţională a beneficiarilor; 
• informarea publicului larg asupra intrărilor de documente în colecţia Centrului; 
• acces la documentele Băncii Mondiale, rapoarte şi publicaţii atât în formă tipărită, cât şi în 

formă electronică;  
• acces la catalogul bibliotecii (OPAC), prin care pot fi regăsite toate publicaţiile Băncii 

Mondiale din cadrul Centrului de Informare;  
• acces la bazele de date electronice ale Băncii Mondiale; 
• livrare electronică a documentelor Băncii Mondiale tuturor solicitanţilor 

  Documentele Băncii Mondiale acoperă un spectru tematic extins: dezvoltare, tranziţie, 
privatizare, reducerea sărăciei, lupta împotriva corupţiei, educaţie, agricultură, mediu, precum şi 
politica socială, infrastructura, relaţiile comerciale şi finanţele. Centrul de Informare Publică este 
deschis publicului larg din Republica Moldova. Accesul la informaţie este gratuit. Beneficiarii au 
acces la publicaţiile numeroase editate de Banca Mondială, precum şi alte materiale care abordează 
tematica dezvoltării prin accesarea bazelor de date electronice: 

 e-library (Biblioteca electronică a Băncii Mondiale) 
 GDF (Global Development Finance) Online 
 WDI (World Development Indicators) Online 

 
Biblioteca electronică a Băncii Mondiale (www.worldbank.org/newelibrary) a fost lansată la 

20 Mai, 2003, fiind prima colecţie privind dezvoltarea economică şi socială a statelor lumii. 
Colecţia electronică a Băncii Mondiale include toate titlurile publicate începând cu anul 2000 si 
unele titluri publicate anterior. 

Colecţia de documente conţine peste 4 500 documente dintre care: 

- peste 1 800 publicaţii;  
- peste 2 700 de publicaţii din seria World Bank Research Working Papers; 
- lista titlurilor care au fost editate până la anul 2000; 
- lista publicaţiilor care vor fi publicate în perspectivă. 

Căutarea în baza de date poate fi simplă şi avansată. Rezultatul căutării reprezintă lista 
documentelor şi textul integral  al acestora. Baza de date permite  copierea materialelor. 

Bazele de date GDI şi GDF conţin date statistice, care pot fi selectate după diferite criterii şi 
opţiuni, iar rezultatele căutării iau forma unor tabele şi diagrame. 

În scopul promovării publicaţiilor Băncii Mondiale se elaborează anual buletinul informativ 
„The World Bank’s Publications. New Titles”, se diseminează materialul informativ „World Bank 
Publications Update”, se organizează expoziţii informative.   

Centrul de Informare al Băncii Mondiale reprezintă o sursă importantă de informaţii pentru 
mediul academic (studenţi, profesori, cercetători), administraţia publică, oamenii de afaceri, mass-
media şi organizaţiile neguvernamentale. 
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