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Formele clasice de organizare nu mai coincid cu noile conditii impuse de globalizare si de 
schimbarile structurale. Întreprinderile reactioneaza la noua dinamica a pietei si la cresterea 
incertitudinii prin intermediul strategiilor de aparare sau de divizare a riscului. Acest lucru, 
presupune intrarea în cooperare cu alte firme si crearea de retele strategice. Potentialul 
tehnologic al retelelor se loveste de mentalitatile anumitor parti implicate în retea. Aceste 
obstacole apar si în cazul organizatiei virtuale. 
Cuvinte cheie: organizatie virtuala, management, retea, structura formala, tehnologia 
informatiei si comunicatiilor. 
 

tunci când ne ocupam de conceptul de 
organizare virtuala, în primul rând tre-

buie sa facem distinctie între organizatie vir-
tuala si întreprindere virtuala. Conceptul de 
organizatie virtuala descrie nivelul functional, 
în timp ce întreprinderea virtuala se refera la 
nivelul institutional, lucru care ne ofera doua 
criterii de definire a organizarii virtuale. 

 organizarea virtuala, relanseaza formele 
traditionale de comunicare si regulile, acest 
lucru putând însemna expansiunea organizarii 
clasice; 

 întreprindere virtuala este un principiu 
de organizare interna, manifestând caracte-
risticile principale ale organizatiei virtuale. 
Daca virtualizarea înseamna ceva mai mult 
decât reteaua electronica din departamente-
le întreprinderii, atunci organizatia virtuala 
are caracteristici si modalitati originale de 
realizare. 
 

 Concentrarea asupra partilor impli-
cate 
Partile sunt cele care-si au propriile inte-
rese în interiorul organizatiei, si care se 
conduc dupa conditiile si probabilitatile de 
supravietuire si eficienta. Indicatorii devin 
astfel parti în interiorul organizatiei, urma-
rind interesele interne, dar sunt condusi de 
comportamentul propriu, formând astfel 
cadrul de aplicare fortata sau dorita a regu-
lilor formale sau informale. Acest lucru 
conduce la formarea de “constructe” (se 
mai numesc si “jocuri”) umane autonome, 
care, la rândul lor conduc la strategiile 

individuale, prin intermediul integrarii in-
directe a membrilor. Astfel, fiecare individ 
îsi joaca propriul construct, asa încât orga-
nizatia poate functiona ca întreg numai 
datorita faptului ca jocurile tuturor sunt 
intercorelate. 
Urmarirea intereselor individuale, care pot 
fi atât interne cât si externe organizatiei, 
justifica posibilitatea luptei pentru aplica-
rea strategiilor colective, ceea ce serveste 
satisfacerii necesitatilor individuale, lucru 
benefic organizatiei. O organizatie va exis-
ta atâta timp cât cererile clientilor si/sau 
membrilor sai înseamna cooperare care îi 
satisface sau le permite câstigarea unor 
avantaje. 

 
 Organizatia virtuala ca nivel func-

tional 
Organizatiile pot fi descrise ca trunchiuri 
sociale care urmaresc obiective pe termen 
lung si care afiseaza o structura formala cu 
ajutorul activitatii membrilor sai. Aceasta 
activitate este directionata în sensul reali-
zarii obiectivelor propuse. Organizatiile 
virtuale sunt entitati dinamice, specialistii 
autonomi din cadrul lor formând o retea de 
relatii în functie de cerinte. Aceasta în-
seamna ca fiecare echipa de proiect are o 
activitate independenta de locul de munca, 
dupa încheierea proiectului echipa dizol-
vându-se. 
În mod frecvent, obiectivele sunt ocazii 
pentru formarea unei organizatii. Din mo-
mentul în care organizatia este construita, 
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apare o forma de cooperare care urmareste 
obiectivele pe termen lung. De asemenea, 
organizatiile virtuale sunt entitati sociale 
care au si ele obiective specifice. Obiec-

tivele echipelor se pot abate de la orienta-
rile organizatiei, fara ca acest lucru sa afec-
teze pozitia organizatiei virtuale. 

 
 

 

Siguranta 

Uniformitatea actiunii 

Autoritate în ierarhie 

Utilizarea eficienta 
a resurselor 

Inovatie si creativitate, 
expresia identitatii personale 

Putere, influenta, 
recunoastere 

Situatii personale 

Diferentele individuale 

DORINTELE ORGANIZATIEI DORINTELE PERSONALE 

 
Potentialele zone de conflict 

Lipsa unor granite organizationale bine 
conturate, justifica posibilitatea cresterii 
flexibilitatii nu numai fata de cerintele si 
schimbarile sociale sau ale mediului de 
afaceri, dar si fata de nevoile individuale 
ale partilor implicate. Obiectivele tin cont 
de mediul social, deoarece necesitatile tre-
buie satisfacute. Totodata, formularea o-
biectivelor trebuie sa tina seama si de 
cerintele sistemului economic si ale socie-
tatii. Obiectivele organizatiei vor reflecta 
astfel forta relatiilor sociale si din interi-
orul organizatiei, precum si legatura dintre 
acestea, dar si conflictele aferente. Aceasta 
nu înseamna însa ca realizarea obiectivelor 
se refera la planificarea profiturilor. Obiec-
tivele individuale nu pot fi cuantificate în-
totdeauna.  
Datorita lipsei definirii, ele au o functie 
importanta de integrare si delimitare. În 
cazul organizatiei virtuale, aceasta lacuna 
nu trebuie scapata din vedere. 
 

 Structura si limitele 
Structura formala a organizatiei reprezinta 
un set de norme si reguli pentru activitatea 

desfasurata de membrii organizatiei, care 
le ghideaza activitatea depusa în vederea 
realizarii obiectivelor, luând în considerare 
si caile de comunicare, responsabilitatile, 
competentele, precum si relatiile de auto-
ritate. Prin intermediul structurii, activitati-
le si disponibilitatea membrilor sunt coor-
donate ca obiectivele sa fie atinse. În 
organizatia virtuala, structura formala este 
înlocuita cu punctele de legatura nodale 
din retea. Teoretic, în organizatia virtuala 
toate partile au drepturi egale de parti-
cipare, dar în retelele clasice exista mai 
multe sau mai putine pozitii strategice. Ple-
când de la aceasta premisa, exista influente 
micropolitice diferite care nu sunt corelate 
cu pozitiile ierarhice. Acest lucru influen-
teaza accesul la informatie si are implicatii 
asupra comportamentului de utilizare a 
sistemelor tehnice. 
Utilizarea tehnologiei este componenta a 
structurii formale. Pe de o parte, tehnologia 
informatiei si comunicatiilor (TIC) modi-
fica structura organizatorica si comporta-
mentul utilizatorilor. În acest proces, teh-
nologia este vazuta ca un cadru de lucru 
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pentru departamentele productive si pentru 
organizarea muncii. TIC capata o impor-
tanta deosebita în organizatia virtuala de-
oarece munca se desfasoara în locuri dife-
rite si în intervale de timp diferite. Drept 
rezultat apare o comunicare nesincronizata, 
care ar trebui reglata tocmai prin tehnolo-
gia folosita. Acest neajuns poate fi înlatu-
rat de functionarea retelei Intranet. Este 
vorba aici de comunicarea personala, de 
forumurile de discutii si de mesajele trans-
mise zilnic. Datorita problemei confidenti-
alitatii, informatiile importante si urgente 
trebuie transmise prin telefon sau fax. 
 

Organizatie 

SOCIETATE 

Valori energetice 

Structura 

Valori individuale 

Cauzele 
conflictelor 

 
O alta caracteristica definitorie a organiza-
tiei virtuale o constituie lipsa unei clare 
delimitari între organizatie si mediu. Indi-
vizii sunt mai puternic implicati în organi-
zatie, dar decid singuri asupra angajamen-
tului, ceea ce înseamna ca nu exista o deli-
mitare precisa între persoanele individuale 
si membri. Sunt nenumarate forme de an-
gajare sociala a membrilor în organizatie. 
Individul devine membru al organizatiei în 
momentul în care exista un contract între el 
si aceasta. Conform clauzelor contractuale, 
persoana este sau nu membru al organi-
zatiei. Acest lucru înseamna, pe de o parte, 
extinderea autonomiei angajatului, iar pe 
de alta parte duce la un stil de viata 
eficient. Referitor la organizatia virtuala, 
aceasta problema se pune astfel: “indepen-
denta” membrilor necesita întarirea priori-
tatilor – angajatul nu este capabil sa-si de-
limiteze foarte bine activitatea profesionala 
de viata privata. În plus, presiunile econo-

mice justifica necesitatea disponibilitatii 
angajatului. 
 

 Durabilitate versus schimbare orga-
nizationala 
Ca si organizatiile clasice, organizatiile 
virtuale pot supravietui în lumea în plina 
schimbare numai daca se adapteaza la 
modificarile mediului. Deoarece durabili-
tatea unei organizatii este un metaobiec-
tiv, schimbarea organizatorica este proble-
matica. În organizatia virtuala, durabili-
tatea este obtinuta prin înalta flexibilitate si 
adaptabilitate la schimbarile structurale. 
Existenta pe termen scurt a echipelor indi-
viduale, gradul mare de implicare si lipsa 
delimitarilor fac ca modificarile structurale 
sa fie percepute mult mai bine, iar acest 
lucru sa fie un avantaj în dezvoltarea 
întreprinderii, dar un cert dezavantaj din 
punct de vedere al controlului. 
Într-o întreprindere virtuala mai multi 
oameni contribuie la luarea deciziilor, mai 
multe perspective si conflicte devin semni-
ficative, iar greul intervine în procesul de 
solutionare a problemelor si în luarea deci-
ziilor. Procesul de decizie nu presupune 
numai cresterea nevoii de comunicare. An-
gajatii trebuie sa fie calificati pentru a 
putea pune în aplicare deciziile, deoarece 
participarea la structurile decizionale poate 
fi usor transformata într-un sistem de veto. 
 

 Întreprinderea virtuala ca nivel insti-
tutional 
Conceptul de întreprindere virtuala se refe-
ra la forma de organizare care, pe de o par-
te, justifica posibilele forme de munca efi-
ciente si o puternica sensibilitate la mediu, 
dar si dorinta si abilitatea de a învata din 
perspectiva întreprinderii. Pe de alta parte, 
gradul înalt de descentralizare si informali-
tate, autonomia relativa a angajatilor, lipsa 
ierarhiilor etc. se confrunta cu noi tipuri de 
sarcini, caracterizate de simultaneitatea au-
tonomiei si controlului. Totusi, aceasta for-
ma de control este perimata. În locul domi-
narii si ierarhiei, apar conceptele de încre-
dere si automonitorizare, creându-se astfel 
obiectivele si transparenta, care sunt bene-
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fice pentru TIC. Ca rezultat, asemenea 
concepte sunt agreate de controlul orizon-
tal si concentreaza posibilitatea lipsei con-

trolului ierarhic. Managementul centralizat 
este înlocuit de autocontrolul individual. 

 

Pasul 1 
 

Necunoasterea 

Pasul 2  
 

Constientizarea 

Pasul 3 
 

Internalizarea 

Pasul 4 
 

Integrarea 

Necunoasterea 
comportamentului  
unui singur individ 

conduce la 
ineficienta 

Necunoasterea 
comportamentului  
unui singur individ 

conduce la 
ineficienta 

În mod constient se 
pun în practica noul 
comportament sau 

noile abilitati 

Se aplica 
inconstient noul 

comportament sau 
noile abilitati  

Modelul procesului schimbarii  

 
Îmbinarea structurilor are ca rezultat îmbu-
natatirea continua a procesului de negocie-
re micropolitic din interiorul organizatiei. 
Înlaturarea ierarhiilor si descentralizarea 
pot conduce la jocuri de putere sau alte 
probleme specifice.  
Ca regula, o asemenea baza institutionala 
este însotita de temporizarea contextului 
muncii. În final, acest lucru înseamna ca pe 
termen lung modelul unei întreprinderi 
virtuale necesita o noua viziune asupra 
muncii si asupra rolurilor celor implicati în 
procesul muncii. Relatiile de munca vor fi 
redefinite în sensul unei orientari mai mari 
catre piata, concomitent cu mentinerea 
drepturilor legale minime în ceea ce pri-
veste regimul de lucru, conform legislatiei 
în vigoare. O preconditie pentru organiza-
tia virtuala o constituie necesitatea intro-
ducerii flexibilitatii si individualitatii în 
legea muncii. Numai în acest fel scopurile 
individuale pot fi realizate. 
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