
 

 20 

Capitolul 
2 

1

E-mail-urile sunt mijlocul cel mai des folosit în comunicarea dintre organizații. Ele sunt 
gratuite, rapide și foarte versatile, oferind posibilitatea de a include diferite tipuri de 
conținut. Chiar dacă, aproape oricine poate spune că a folosit e-mail-ul în activitatea sa, 
există câteva reguli de bază care trebuie să fie luate în considerare atunci când te 
adresezi unui partener sau unei părți interesate prin e-mail. 

1. Este e-mail-ul alegerea corectă? 

E-mail-urile ajung aproape instantaneu la destinație, dar acest lucru nu înseamnă că ele 
sunt, de asemenea, instantaneu citite sau că poți obține un răspuns imediat. Frecvența 
cu care o persoană își verifică e-mail-ul variază de la câteva ori pe zi la de câteva ori pe 
lună, astfel încât așteptarea unui răspuns de care ai nevoie poate fi foarte scurtă sau 
foarte lungă. Mai mult decât atât nu poți avea certitudinea că e-mail-ul a ajuns de fapt 
în cutia poștală a celuilalt, deoarece pot apărea diferite probleme, de la probleme de 
server care împiedică sosirea e-mail-ului la filtrele de spam care resping mesajul. Ține 
cont de toate acestea atunci când trimiți un e-mail și ia în considerare toate aspectele 
pe care acest tip de comunicare le implică.  

2. Gândește-te la cel care primește e-mail-ul tău 

Atunci când abordezi pe cineva, încearcă să ai în vedere faptul că cealaltă persoană cel 
mai probabil: 

! Este ocupată, are prea puțin timp pentru a citi e-mail-ul și are timp limitat pentru 
a răspunde la acesta. Din aceste motive trebuie să fii cât mai scurt și concis 
posibil, dar să incluzi toate informațiile necesare pentru a primi un răspuns 
relevant;  

! Are interese și percepții proprii asupra lucrurilor, diferite de ale tale, astfel încât 
trebuie să găsești un punct comun cu privire la toate acele lucruri; 

! Se bucură atunci când i se mulțumește pentru munca care i se cere să o facă;  
! Este bucuroasă să primească un compliment. Cuvintele tale vor fi apreciate (atâta 

timp cât nu exagerezi);  

 

 

1. E-mail 
Cum să scrii un e-mail bun? 
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3. Alege un subiect potrivit pentru e-mail-ul tău! 

Cum căsuțele poștale care se umplu de e-mail-uri zilnic, multe dintre ele nesolicitate, e-
mail-urile importante pot fi ignorate cu ușurință. Încearcă să alegi un subiect care are 
însemnătate pentru cititor și care exprimă în doar câteva cuvinte despre ce este de fapt 
comunicarea. Nu folosi doar "Important!", "Propunere" sau "Întrebări". Fii specific, 
spune despre ce este vorba în textul e-mail-ului (de exemplu: "Întrebări cu privire la 
voluntarii proiectului Future Capital"). 

De asemenea, luând în considerare limitările unor furnizori de servicii de e-mail, ține 
cont de faptul că doar primele cuvinte apar de obicei în linia de subiect a destinatarului 
și încearcă să nu scrii prea mult (de exemplu: din subiectul exemplificat mai sus, cel care 
primește e-mail-ul vede doar: ”Întrebări cu privire la voluntarii...”).  

În general, se consideră că fiecare e-mail trebuie să se refere la un singur subiect 
(exemplu: dacă scrii despre două proiecte distincte, atunci ar trebui să scrii două e-mail-
uri distincte).  

4. Începe întotdeauna cu un salut!  

Chiar dacă trimiți e-mail unui partener apropiat sau unui coleg de 
echipă, este întotdeauna politicos să începi acel e-mail cu un 
salut. Dacă te adresezi unei persoane cu care ai o relație formală, 
poți folosi "Stimate Domn/Doamnă," "Stimate Domnule sau 
Doamnă,”  sau "Dragă domnule/doamnă Clark,". Ține minte că 
trebuie să utilizezi întotdeauna numele de familie, atunci când te 
adresezi cuiva într-un mod formal (pentru dna. Emily WATSON, ar 
trebui să utilizezi "Doamna Watson" și niciodată "Doamna 
Emily"). De asemenea, atunci când te adresezi unei femei utilizează întotdeauna 
"Doamnă" în loc de "domnișoară", indiferent dacă femeia căruia i te adresezi este 
căsătorită sau necăsătorită, și-a schimbat numele sau nu, apelativul de ”doamnă” este 
întotdeauna corect. 

Pentru relații informale, poți să folosești –”Bună Victor,”, “Salut Joana,”, “Drag coleg,”, 
sau un simplu “Bună,” sau “Salut,”. Indiferent de situație, trebuie să-ți amintești că 
salutul este întotdeauna urmat de o virgulă “,”. 

5. Asigură-te că exprimi scopul sau subiectul la care dorești să te referi încă de la 
început! 

Faptul că tu știi despre ce anume dorești să scrii nu înseamnă că și celălalt va știi. Dacă 
faci referire la un proiect, asigură-te că exprimi clar care este acest proiect încă de la 
început, utilizând referințele comune pe care le ai (de exemplu: numele proiectului 
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pentru discuțiile cu partenerii sau numărul de identificare al proiectului pentru discuții 
cu agențiile de finanțare). Fie că te referi la o propunere de parteneriat, la o plângere 
sau pur și simplu pui o întrebare, trebuie să precizezi acest lucru de la început, cu 
scopul de a crea un cadru adecvat pentru comunicare (în acest fel, tot ceea ce urmează 
va putea fi conectat de acel subiect și lucrurile vor fi mai clare în mintea persoanei care 
citește). 

Modurile tipice de a începe un e-mail sunt: “Vă scriu în legătură cu...”, ”Motivul pentru 
care vă adresez acest e-mail este pentru a primi niște clarificări cu privire la...” sau într-
un mod asemănător. 

Ține cont de faptul că pentru e-mail-urile informale, înainte de a enunța scopul e-mail-
ului respectiv, poți să folosești și niște elemente de complezență, scoțând în evidență 
relația apropiată dintre voi și faptul că acea persoană te interesează nu doar din 
perspectivă profesională, ci și pe plan personal (exemplu “Nu ne-am auzit demult! Cum 
merg lucrurile în organizația ta?”, “Sper că ești bine!” sau “Ce mai faci? Cum ți-a mers 
în ultima vreme?”). 

6. Ține cont de limitările comunicării verbale 

După cum ai aflat în prima parte a acestui manual, mai mult de 70% dintr-un mesaj este 
transmis prin mijloace non-verbale (tonul vocii, expresia, gesturile etc.). Cu toate 
acestea, în scris, comunicarea non-verbală este aproape inexistentă. Ține minte că 
cealaltă persoană nu poate simți tonul vocii tale, nu poate vedea dacă zâmbești sau 
dacă ești furios. Astfel, mesaje diferite pot avea sensuri diferite.  

Ia acest exemplu simplu: Ce înțelegi tu atunci când citești această propoziție: ”Până la 
urmă, vii?”  

Ai crezut că această întrebare este una simplă referitoare la răspunsul tău final dacă 
mergi într-un anume loc? Sau poate ai perceput întrebarea ca pe o remarcă acidă a unei 
persoane nervoase din cauza ezitării tale de a merge sau nu în acel loc?  

De obicei oamenii nu se gândesc foarte mult timp și au tendința de a completa 
informațiile lipsă (în acest caz ne referim la tonul celui care vorbește) cu impresii 
personale sau chiar cu prejudecăți țintite asupra lor sau asupra subiectului, care de 
multe ori pot fi inexacte. Întodeauna să iei în calcul posibilitățile de interpretare greșită 
a mesajului tău.   

De asemenea, în comunicarea profesională emoticon-urile nu sunt acceptate. În 
comunicările mai puțin formale, pot fi uneori acceptate, dacă le folosești pentru a 
exprima o stare (din nou, ai grijă să nu exagerezi).  
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7. Încearcă să oferi toate informațiile relevante, dar fii concis atunci când descrii 
ceea ce dorești să comunici!  

Trăim într-o eră în care suntem asaltați de informații în fiecare zi și acest lucru a dus la 
scăderea drastică a atenției noastre. Oamenii nu mai sunt entuziasmați de lecturarea 
unor scrisori lungi, deoarece acest lucru ar lua pur și simplu prea mult din timpul pe care 
ei nu îl mai au. O comunicare de două sau trei paragrafe este considerată ideală, atâta 
timp cât informațiile relevante poate fi comprimate în mod corespunzător. Dacă nu, 
încearcă să creezi o structură în e-mail astfel încât acesta să fie mai ușor de citit pentru 
celălalt (de exemplu:  abordarea unei probleme mai complexe pe diferite aspecte, 
punct cu punct). Pe de altă parte, nu uita să incluzi toate informațiile relevante cu privire 
la subiectul e-mail-ului (date, locuri de desfășurare, termene limită, oameni implicați, 
durată, cerințe, taxe etc.) 

8. Solicită ceea ce ai nevoie, dar fă-o într-un mod politicos! Aceleași reguli sunt 
valabile și pentru încheierea unui e-mail. 

"Te rog/Vă rog" este întotdeauna o modalitate bună de a începe o conversație cu o 
persoană de la care dorești ceva (chiar dacă lucrul pe care îl soliciți este strict 
responsabilitatea acelei persoane). Astfel, modul tău de exprimare va crea o atmosferă 
mai pozitivă și mai deschisă. Desigur, acest lucru este valabil dacă chiar crezi ceea ce 
spui și acel "te rog" nu pare a fi în afara contextului. 

Mai mult decât atât, înainte de a încheia un e-mail, este politicos 
să-i mulțumești cititorului încă o dată și să adaugi un salut de 
rămas bun, cum ar fi "Vă mulțumesc pentru timpul acordat 
analizării propunerii noastre" sau "Vă mulumesc pentru atenția 
dumneavoastră cu privire la situația noastră". De asemenea, nu 
uita să-ți exprimi disponibilitatea pentru posibile întrebări legate de subiect: "Dacă aveți 
orice întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să mă anunțați" sau "Dacă sunt necesare orice 
fel de clarificări, vă stau la dispoziție de luni până vineri, oricând între orele 09.00 și 
16.00". 

9. Finalizează e-mail-ul cu o formulă de încheiere 

Ultimul pas îl constituie includerea unei formule de încheiere corespunzătoare, cu 
numele tau. "Toate cele bune,", "Cu stimă,", "Cu respect" sau "Vă mulțumesc", sunt 
toate formule recomandate pentru un e-mail profesional. "Numai bine,", "Cu drag," 
sau "Salutare," sunt mai adecvate în e-mail-uril informale sau chiar cele personale. 
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10. Adaugă semnătura ta 

Este obligatoriu ca după salutul de încheiere să incluzi cel puțin numele tău întreg. 
Astfel, cel care primește e-mail-ul poate avea o imagine clară cu privire la cine îi scrie și 
cine își asumă responsabilitatea pentru conținutul acelui e-mail. Numele tău de familie 
ar trebui să fie întotdeauna cu majuscule pentru ca destinatarul să știe cum să ți se 
adreseze în răspuns (exemplu: dl. Andrew SMITH).  

Semnăturile pot include, de asemenea și:  

! Funcția pe care o deții și entitatea (organizația) pentru care lucrezi;  
! Celelalte date de contact (număr de telefon, cont de Skype, pagina ta de social 

media – dacă este relvantă).  

Recitește e-mail-ul 

Este foarte important să nu uiți să-ți recitești e-mail-ul pentru a verifica dacă totul este 
clar, dacă este scris corect gramatical, astfel încât să obții e-mail-ul perfect. 

Nu doar verificarea corectitudinii gramaticale este importantă. Încearcă să revizuiești 
ceea ce ai scris din punctul de vedere al celui care va primi e-mail-ul, întrebându-te: 

! “Cum aș interpreta eu această propoziție, dacă aș primi un asemenea mesaj?” și 
! “Cum m-ar face acest e-mail să mă simt daca eu aș fi cel care l-ar primi?” 

Pentru ca totul să fie clar, pe pagina următoare am adăugat și un exemplu de e-mail dar 
și o descriere a tuturor elementelor ce trebui incluse în acesta.  
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Aici poți vedea structura tipică a unui e-mail: 

Subiect: 

 

Invitație la prezentarea rezultatelor proiectului “Future 
Capital” 

Salut Dragă Andrew, 

 
O formulă opțională 
de complezență  

Cum îți merge? Sper că totul este bine! 

 
Scopul e-mail-ului Îți scriu cu privire la proiectul “Future Capital”. După cum 

poate îți amintești din prima noastră întâlnire, săptămâna 
viitoare vom avea prezentarea rezultatelor noastre. Aceasta va 
avea loc luni, la Teatrul de Stat din Arad între orele 18.00 și 
20.00. 

 
Un apel la acțiune Din acest motiv și datorită contribuției avute în proiectul 

nostru, mă întrebam dacă nu cumva ai dori să participi la 
eveniment și să prezinți contibuția organizației tale la acest 
proiect. Vor fi patru persoane care vor prezenta iar fiecare 
prezentare nu trebuie să dureze mai mult de 5 minute, astfel 
încât evenimentul să nu fie prea lung.  

Ești tu (sau un alt membru al echipei tale) disponibil pentru a 
lua parte la acest eveniment?  

 
Un mesaj de încheiere Îți mulțumesc pentru timpul acordat și așteptăm cu nerăbdare 

un răspuns din partea ta până joi, 21 septembrie. Dacă ai 
nevoie de mai multe informații despre eveniment, îți stau la 
dispoziție de luni până vineri, între 10:00 și 15:00!  

Cu drag, 
Semnătură Chris JOHNES 

Manager de comunicare 
Asociația O.T.I. Arad 

 

 


