
Comunicarea internă
Creșterea transparenței

în luarea deciziilor
 la nivelul asociațiilor 

de proprietari de păduri

Pentru binele asociaţiei:   

· actualizaţi, la fiecare Adunare Generală, sarcinile şi 
priorităţile Consiliului Director;
· citiţi cu atenţie raportul anual al conducerii asociaţiei şi 
veniţi cu îmbunătăţiri şi sugestii;
· nu aprobaţi mecanic raportul anual! Deschideţi subiecte 
de discuţie; 
· profitaţi de fiecare Adunare Generală pentru a vă spune 
părerea;   
· plătiţi la timp cotizaţia de membru;
· cereţi transparenţă totală în cheltuirea banilor;
· înaintea oricăror schimbări, consultaţi Statutul; 
· ridicaţi periodic problema actualizării Statutului în 
funcţie de ceea ce trebuie să facă asociaţia pentru fiecare 
membru în parte;
· căutaţi să diversificaţi serviciile pe care asociaţia le face 
pentru voi;
· fiţi deschişi la nou! Invitaţi la Adunările Generale 
specialişti în silvicultură şi legislaţie;
· propuneţi noi membri în asociaţie, dacă aceştia vă pot 
ajuta;
· asiguraţi-vă că asociaţia dumneavoastră este sau va 
deveni membru al asociaţiei judeţene a proprietarilor de 
păduri sau a Federației „NOSTRA SILVA”;
· fiţi deschiși în exprimarea părerilor;
· înainte de a judeca pe altul, judecaţi-vă pe voi înşivă;
· nu lăsaţi să se formeze ’bisericuţe’ în cadrul asociaţiei;
· ce nu vă convine, schimbaţi.

Instrument

Asistență telefonică Punct central de 
contact pentru 
întrebări importante, 
sau linie de 
asistență telefonică 
pentru membrii 
asociaţiei 

(-) Un efort 
organizatoric mare 
(+) Dialogul este 
facilitat
(+) Linie directă

Întruniri informale Diseminarea 
informațiilor între 
’actori’ într-o 
atmosferă degajată 
(proprietari de 
păduri, companii, 
personal silvic, etc.)

(+) Cuprinzătoare 
din punct de vedere 
organizațional
(+) Oricine poate, 
dar nu este obligat 
să participe

Cum este folosit Avantaje (+)
Dezavantaje (-)
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Comunicarea internă: cum transmitem informaţii 
conducerii şi cum conducerea ne transmite nouă 
informaţii. Cu cât transmitem mai repede şi mai clar ce 
vrem, cu atât îmbunătăţim comunicarea în interiorul 
asociaţiei.

Asocierea proprietarilor dincolo de necesitatea 
realizării unui amenajament silvic:

· discutaţi cu membrii asociaţi ideea certificării 
managementului forestier sustenabil; va conduce la 
scutirea integrală a plăţii impozitului pe teren;
· analizaţi cu membrii asociaţiei posibilitatea creării unei 
modalităţi comune de vânzare a masei lemnoase; în 
special a loturilor valoroase de buşteni;
· participaţi la consultările publice realizate în zona ariilor 
naturale protejate pentru a fi implicat în implementarea 
planurilor de management.

Cele mai importante instrumente de comunicare internă 

Instrument

Factorul poştal  Pentru a transmite 
mici fluturaşi între 
membrii asociaţiei

(+) Soluţie ieftină
(+) Prinde la toată 
lumea, indiferent de 
vârstă

Circulare, 
telegrame, fax 

Pentru informații 
importante 
transmise 
membrilor 
asociaţiei. În funcție 
de tehnologie - pe 
e-mail sau fax. 
Circularele sunt, de 
asemenea, o opțiune 

(-) Ajunge doar la 
membrii care 
folosesc servicii de 
e-mail sau fax (de 
exemplu, nu ajunge 
la tăietorii de lemne)
(-) Prea multă 
informație cu 
utilitate moderată
(+) Informația poate 
fi salvată și recitită

Internet Pagina web unde 
informaţia 
disponibilă poate fi 
citită de cei 
interesaţi. Este 
necesară 
actualizarea 
periodică a 
conţinutului 

(-) Numai pentru 
membrii cu acces la 
internet
(-) Informaţia 
trebuie să fie 
actualizată în mod 
constant
(+) Informații utile

Cum e folosit Avantaje (+);
Dezavantaje (-)

Dorința de a se organiza
Cooperarea

Sprijin al grupului de lucru
plani�care, coordonare, analiză, propuneri

Proprietarii de păduri
potențiali membri ai asociației

Culegerea
de date

Creșterea
conștiinței

Facilitarea
asocierii

Sprijin al grupului de lucru (-) plani�care, 
coordonare, facilitare analiză, propuneri

Proprietarii de păduri
sunt deja membri ai asociației

Capacitatea
instituțională

a proprietarilor

Facilitarea
discuțiilor între

proprietari

Capacitatea 
instituțională,
sprijin, lucru
în cooperare

Sprijin al grupului de lucru (-) plani�care, 
coordonare, facilitare analiză, propuneri

Proprietarii de păduri
sunt deja membri ai asociației

Culegere
de informații

Conștientizare
publică

Facilitarea
discuțiilor

Proprietarii vor să se asocieze S-a creat asociația
Idei de afaceri,
servicii și 
�nanțare

Strategia
dezvoltării
asociației

Crearea asociației Plan de dezvoltare și strategie

Instrument

Eveniment de 
informare 

Fie pentru toți 
membri asociaţiei, 
fie adresat anumitor 
categori. Informația 
este trasmisă 
structurat prin 
contact direct, astfel 
încât se evită 
confuziile şi 
neclarităţile 

(+) Informaţia ajunge 
la toţi membrii 
asociaţiei

Întruniri Întâlniri regulate la 
toate nivelurile. La 
intervale scurte de 
timp pentru început. 
Se fac schimburi de 
informații. 
Întrunirile pot fi 
structurate în 
prealabil, astfel 
încât să nu existe 
"timpi morţi" 

(+) Schimbul direct 
de informaţie dintre 
membri
(-) Întâlnirile prea 
dese și prea lungi 
devin obositoare şi 
inutile

Buletine 
informative, tipărite 
sau online 

Modalitate de 
informare 
binecunoscută. 
Anumite subiecte 
pot fi prezentate pe 
larg. În acest mod se 
poate răspunde 
centralizat 
întrebărilor comune, 
generale 

(+) Informaţia ajunge 
la toţi membrii
(-) O abordare 
comună în era 
digitală

Discuţii Conversații 
personale la nivelul  
conducerii, sau între 
conducere și 
membri. Prezență la 
fața locului. 
Comunicare 
eficientă referitor la 
context sau pentru 
strategii. Discuţii 
individuale sau de 
grup

(+) Contact direct 
(-) Consumă timp

Cum este folosit Avantaje (+)
Dezavantaje (-)


