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Planificarea strategică 

 
Planificarea strategică (PS) este un proces sistematic prin care BNM își definește anumite  
priorități esențiale pentru a-și îndeplini misiunea, în acord cu evoluția mediului în care își 
desfășoară activitatea. PS trasează direcțiile de urmat și vizează obiectivele și etapele necesare 
pentru realizarea acestora, constituind un element indispensabil al guvernării corporative.   

Planul strategic se aprobă de Comitetul executiv al BNM pentru o perioadă de 5 ani. Primul Plan 
strategic al Băncii Naționale a Moldovei a fost aprobat pentru anii 2013-2017.  

Elaborarea Planului strategic și coordonarea procesului este efectuată de către coordonatorul de 
planificare strategică, cu implicarea tuturor subdiviziunilor BNM. 

Elaborarea Planului strategic cuprinde componente care pot fi structurate în două mari categorii: 
elementele fundamentale – misiunea, valorile, viziunea, domeniile de activitate de bază; și 
elementele operaționale – obiectivele strategice, obiective operaționale, analize, acțiuni, 
indicatori de performanță. 

Misiunea BNM este orientată către obiectivul fundamental al BNM și trebuie să fie realizabilă, 
instructivă, precisă, să reflecte valorile şi cultura BNM. În acest context: 

Misiunea BNM este următoarea: 
„Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea şi menținerea 
stabilității prețurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, Banca Națională a 
Moldovei promovează şi menține un sistem financiar bazat pe principiile pieței şi sprijină 
politica economică generală a statului.” 

Viziunea  BNM exprimă concis aspirația pentru viitor pe care Banca Națională încearcă să o 
atingă. Declarația privind viziunea BNM este acceptată, însușită şi respectată de toți angajații şi 
reprezintă punctul de plecare în formularea obiectivelor strategice: 

„Banca Națională a Moldovei este o autoritate publică independentă, eficientă şi credibilă, care 
promovează o politică monetară adecvată şi contribuie la asigurarea integrității şi stabilității 
sistemului financiar, aplicând consecvent cele mai bune practici internaționale, în interesul 
societății.” 

Valorile BNM sunt principiile de bază care ghidează activitatea şi la care sunt aliniate deciziile 
luate; aceste valori sunt împărtășite de organele de conducere ale BNM, sunt apreciate la nivelul 
fiecărui angajat, sunt menținute de-a lungul timpului şi rămân nemodificate: 
Angajament civic - activitate orientată spre beneficiul interesului public; 
Eficiență - aplicarea inovațiilor şi tehnologiilor moderne în utilizarea resurselor; 
Excelență - demonstrarea competenței şi profesionalismului în exercitarea atribuțiilor şi 
adaptarea celor mai bune practici internaționale; 
Transparență - atitudine transparentă şi imparțială în procesul decizional; 
Responsabilitate - atitudine responsabilă fată de societate în implementarea sarcinilor trasate; 
Integritate - comportament etic la nivel de bancă şi al fiecărui angajat în parte; 
Credibilitate - conduită care să inspire şi să mențină încrederea publicului. 
 

Domeniile de activitate de bază pun accent pe funcțiile concrete ale BNM. Reflectă, de fapt, 
misiunea BNM şi constituie pilonii de bază ai acesteia. 
 
Obiectivele strategice reprezintă acele priorități pe care BNM le stabilește pornind de la misiune, 
pentru o perioadă determinată, pentru a contribui la realizarea viziunii sale. Obiectivele 
strategice sunt clar definite şi specifice, realizabile, fiind calitative sau cantitative. Este 
importantă în acest perimetru precizarea atât a unor termene intermediare (pentru acțiunile ce vor 
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fi stabilite ulterior), cât și a celor finale, în funcție de natura, complexitatea şi dificultatea 
obiectivelor asumate, precum și de volumul și modul de asigurare a resurselor angajate. 
 
Domeniile de activitate de bază și obiectivele strategice stabilite în Planul strategic au fost 
plasate în Matricea obiectivelor strategice (imaginea de mai jos) cu scopul de a evidenția cei 
patru piloni de bază ai activității BNM și de a vizualiza mai clar obiectivelor strategice din 
perspectiva externă şi internă. 
 

 
 
Din obiectivele strategice derivă obiectivele operaționale, ce acoperă perioade scurte de timp şi 
arii mai înguste, sunt realiste şi măsurabile. Obiectivele operaționale sunt un instrument de 
realizare a obiectivelor strategice. În acest scop sunt determinate acțiuni - planuri de operațiuni şi 
procese concrete pentru obiectivele operaționale definite. În cadrul acțiunilor se stabilesc toate 
responsabilitățile, pașii, resursele necesare (umane, financiare, capacități), termenele limită, 
acestea fiind prevăzute în Planul anual de activitate al BNM. 
 
Pentru facilitarea ulterioară a procesului de monitorizare a implementării planului strategic,  când 
e posibil, este necesară stabilirea indicatorilor de performanță, care pot fi atât cantitativi, cât şi 
calitativi, se stabilesc în funcție de natura obiectivului strategic sau operațional şi au drept scop 
evaluarea îndeplinirii obiectivului respectiv. 

Implementarea Planului strategic începe după aprobarea şi comunicarea lui către subdiviziuni, 
prin elaborarea Planului anual de activitate. În acest scop, subdiviziunile BNM elaborează 
Planul de activitate al subdiviziunii pentru anul următor celui de gestiune, care conține acțiunile 
ce urmează a fi întreprinse pentru a contribui la realizarea obiectivelor strategice stabilite, cu 
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termene concrete de realizare, persoane responsabile, resurse financiare necesare în corelație cu 
bugetul BNM (după caz).  

Planul anual de activitate al Băncii Naționale a Moldovei se aprobă de către guvernatorul BNM. 

 
 
Astfel, etapele de bază ale planificării strategice în cadrul BNM cuprind: 

1. Elaborarea planului strategic (aprobarea misiunii, valorilor, viziunii şi domeniilor de 
activitate de bază ale  BNM;  efectuarea analizei SWOT; formularea obiectivelor 
strategice; setarea obiectivelor operaționale, a acțiunilor şi indicatorilor de performanță; 
definitivarea Planului strategic). 

2. Aprobarea Planului strategic. 
3. Elaborarea Planului anual de activitate al BNM. 
4. Corelarea Planului strategic cu bugetul anual. 
5. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea implementării Planului strategic. 
6. Revizuirea Planului strategic. 
7. Continuitatea planificării strategice - proces ciclic, repetitiv, care este interconectat cu 

procesul de bugetare anual. 
 
Raportarea  
Rezultatele implementării Planului strategic sunt raportate Comitetului executiv semestrial. 
 
 


