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Virtual enterprises are the direct result of the e-business phenomenon, developed as a reac-
tion to rapid market evolutions. This paper deals with both organizational and legal implica-
tions. They have a big role in the correct functioning of this new type of economic partner-
ship. The issue of responsibilities is tied to the need of virtual enterprises and the difficulties 
in their further development. Most important aspect seems to be the issue of trust, mainly 
from the consumers. It could be enhanced by a clear legal frame concerning virtual enter-
prises responsibility. So far it has not been approached in literature. This paper presents 
some responsibility schemes and a concept that meets half way the need of economic incen-
tives for participating companies and is easy understandable by customers, as policy recom-
mendations for future harmonization of member state policies. 
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specte generale 
Comerţul electronic a devenit o modali-

tate indispensabilă de conducere a afacerilor. 
Cele mai importante beneficii pe care le oferă 
activitatea de e-business sunt legate de redu-
cerea costurilor şi creşterea volumului şi a vi-
tezei. Uniunea Europeană a pus accentul pe 
construirea unei baze funcţionale pentru eco-
nomia digitală. Noile state membre trebuie să 
recupereze decalajul existent: „evoluţia acti-
vităţii de e-business nu se referă doar la teh-
nologie, […] ci se referă şi la schimbările 
structurale din economie, atât din interiorul 
companiilor cât şi ale relaţiilor dintre com-
panii”. [Vittet-Philippe, 2002] 
Una din noile modalităţi de cooperare între 
companii este formarea de întreprinderi vir-
tuale. Întreprinderile virtuale sunt doar o par-
te din copiii activităţii de e-business 
[Lefebvre, 2002]. Paradigma întreprinderilor 
virtuale a apărut ca reacţie la tendinţele rapi-
de de evoluţie a pieţei, datorate globalizării 
economiei şi formării de blocuri economice 
mari. S-a demonstrat deja că, deşi aduc mari 
beneficii partenerilor şi consumatorilor, în 
Europa aceste reţele sunt împiedicate de in-
certitudini în reglementări, în timp ce în SUA 
erau deja peste 250000 de astfel de întreprin-
deri încă din 1997. 
Tratarea aspectelor care strangulează potenţi-
alul de colaborare agilă al reţelelor este de o 
mare importanţă atât pentru statele membre 

vechi ale Uniunii Europene, cât şi pentru noi-
le state membre, mai ales că întreprinderile 
virtuale le oferă şansa pătrunderii mai rapide 
pe piaţa comună. Se pot studia mai atent re-
gulile privind responsabilitatea companiilor 
partenere, deoarece se pot oferi imbolduri 
pentru companiile producătoare şi poate creş-
te încrederea consumatorilor. De asemenea, 
se pot asigura setul de reguli, punerea în co-
mun a drepturilor de proprietate intelectuală 
şi dizolvarea parteneriatului,  
 
Definirea întreprinderii virtuale 
Literatura este unanimă în definirea între-
prinderii virtuale. O întreprindere virtuală 
poate fi descrisă ca o alianţă temporară opor-
tunistă a mai multor companii separate, deja 
existente, care se reunesc ad-hoc punând în 
comun abilităţi, competenţe şi resurse pentru 
a răspunde mai bine oportunităţilor de afaceri 
şi a căror cooperare se bazează pe folosirea 
reţelelor de calculatoare [Meade et al., 1997], 
[Pitt et al., 2001]. O întreprindere virtuală es-
te destinată a fi o formă organizaţională care 
dă ceea ce e mai bun printr-o combinare si-
nergică a competenţelor de bază ale partene-
rilor individuali, pentru a crea un grad maxim 
de satisfacţie al clienţilor pentru un anumit 
proiect. Mai multe companii de producţie din 
reţea apar în faţa clientului ca o singură enti-
tate [Tuma, 1998], [Kasper-Fuerer et al., 
2001].  

A 
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Desigur, reţelele orientate pe proiecte nu sunt 
ceva nou. Astfel de cazuri s-au mai întâlnit 
(de exemplu în industria cinematografică). În 
mod evident, posibilitatea de a obţine rezulta-
te substanţiale folosind resurse accesibile ale 
partenerilor independenţi s-a dovedit o stra-
tegie de succes în lumea off-line [Beckett, 
2003]. Trebuie să existe un ingredient special 
prin care întreprinderile virtuale să difere de 
aceste întreprinderi. Acesta poate fi regăsit în 
infrastructura tehnică adecvată pentru facili-
tarea comunicaţiei şi coordonării între 
membri care pot să nu se vadă faţă în faţă ni-
ciodată [Coronado et al., 2002], [Xu et al., 
2002]. 
Tipul ideal de întreprindere virtuală există 
numai pentru anumite proiecte. Pentru fieca-
re proiect va fi o altă combinaţie de companii 
participante. Cea mai interesantă trăsătură es-
te lipsa de ierarhii. Într-o întreprindere virtua-
lă nici unul din elementele sistemului nu tre-
buie să îi domine pe ceilalţi, pentru a menţine 
un grad maxim de flexibilitate. Chiar dacă 
există o companie lider, ea doar coordonează 
partenerii într-o reţea de egali, fiind un fel de 
„primul între egali” [Fariselli et al., 1999]. 
Întreprinderea virtuală în sine aproape că nu 
are nici un angajat şi nici un fel de inventar. 
Este necesar doar un mic birou de conducere 
pentru rezolvarea problemelor administrative 
şi de management [Presley et al., 2001]. 
Elementul central al virtualităţii poate fi de-
finit ca fiind abilitatea întreprinderii de a 
oferi un produs complet clienţilor, întreprin-
derea având foarte puţine competenţe proprii, 
majoritatea fiind obţinute prin colaborare. 
Participarea în reţele permite companiilor să 
ofere bunuri şi servicii mai complexe şi, în 
acelaşi timp, mai bine adaptate clientului 
[Bremer et al., 2001]. În întreprinderea virtu-
ală producătorii nu mai trebuie să creeze pro-
dusele în facilităţi izolate. Ei operează ca no-
duri într-o reţea. Obiectivul general pentru 
care companiile se angajează în astfel de re-
ţele este creşterea cât mai mult posibil a cotei 
de piaţă. Participarea într-un proiect de între-
prindere virtuală poate ajuta deoarece maxi-
mizează flexibilitatea şi adaptabilitatea la 
schimbările de mediu prin dezvoltarea unui 
rezervor de competenţe şi resurse [Martinez 

et al., 2001]. 
Ca o viziune asupra viitorului, mediul virtual 
de afaceri va fi compus din trei părţi [Molina 
et al., 1999]. Actorii industriei virtuale vor fi 
conglomerate de companii din diverse indus-
trii, cu competenţe clare şi bine focalizate. 
Un broker al întreprinderii virtuale va fi res-
ponsabil de căutarea oportunităţilor în mediul 
global şi de crearea întreprinderii virtuale. Un 
astfel de broker va selecta şi va configura 
partenerii întreprinderii virtuale pentru anu-
mite proiect, responsabilitatea lui fiind de a 
promova pe piaţă competenţele fabricii virtu-
ale potenţiale. Această persoană este un în-
treprinzător care se implică predominant în 
faza iniţială a întreprinderii virtuale [Katzy et 
al., 2001]. În cele din urmă, întreprinderea 
virtuală va fi o reţea de companii indepen-
dente legate prin tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor pentru a rezolva o anumită ce-
rere a pieţei (figura 1). 
 
Motoarele virtualităţii 
Globalizarea este o sursă atât de oportunităţi 
cât şi de ameninţări. Anumite avantaje ale pi-
eţei globale par a fi exploatabile doar de către 
organizaţii mari. Întreprinderile mici şi mij-
locii trebuie să găsească modalităţi organiza-
ţionale pentru a face faţă oportunităţilor glo-
bale fără a suferi datorită efectelor resurselor 
reduse de care dispun. Întreprinderea virtuală 
este o formă de cooperare în reţea care poate 
fi văzută ca o alternativă potrivită pentru de-
păşirea acestor deficienţe. Dacă IMM-urile 
vor să fie mai mult decât jucători marginali 
în economia viitorului, trebuie să coopereze 
în forme speciale de reţele de producţie. Be-
neficiile strategice majore care determină 
IMM-urile să coopereze sunt împărţirea cos-
turilor, a infrastructurii, a responsabilităţilor 
şi a cercetării. Prin agregarea competenţelor 
complementare timpul de concepere şi flexi-
bilitatea cresc. În producţia multi-
întreprindere, companiile individuale rezolvă 
împreună sarcinile de producţie, adesea mult 
mai eficient decât o companie care ar lucra 
singură [Sandholm, 2000]. 
Companiile de azi trebuie să facă faţă unui 
mediu dinamic, în care schimbările au loc din 
ce în ce mai rapid. Oportunităţile de piaţă 
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apar brusc şi dispar la fel de rapid. Adaptabi-
litatea companiilor tradiţionale la aceste 
schimbări este redusă. Odată cu înnoirea ce-
rerii clienţilor pentru produse noi, cu cost re-
dus, de calitate superioară, în intervale tot 
mai reduse de la concepţie la apariţia pe pia-

ţă, producătorii sunt forţaţi să scurteze ciclu-
rile de dezvoltare a produsului, de adaptare şi 
asigurare a unei calităţi superioare. Sunt ne-
cesare noi forme organizaţionale. Producţia 
agilă încearcă să facă faţă acestei schimbări 
[Wu et al., 1999]. 
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Fig. 1. Integrarea competenţelor într-o întreprindere virtuală 

 
Întreprinderea agilă, de exemplu întreprinde-
rea virtuală, oferă abilitatea de a răspunde ra-
pid la schimbările rapide şi impredictibile. 
Sistemul de producţie într-o întreprindere 
agilă (virtuală) este compus din diferite re-
surse care aparţin mai multor companii. Deşi 
cooperarea între companii şi reţeaua nu sunt 
concepte noi pentru companiile industriale, 
utilizarea TIC le oferă noi oportunităţi de îm-
bunătăţire a afacerii. O întreprindere virtuală 
poate configura mai rapid resursele necesare 
şi poate maximiza utilizarea resurselor care 
aparţin diferitelor companii prin o mai bună 
coordonare. Atunci când sunt bine configura-
te, combinaţiile de procese de companie vor 
duce la obţinerea succesului economic. 
În particular, o întreprindere virtuală este 
creată pentru a valorifica aceste oportunităţi, 
deoarece într-o reţea procesele de afaceri pot 
fi adaptate rapid cerinţelor oportunităţilor pe 
termen scurt. Competiţia în era informaţiona-
lă este de aşteptat a se desfăşura mai puţin în-
tre companii individuale, ci mai mult între 
actori industriali care lucrează împreună pen-
tru exploatarea valorii oportunităţilor de afa-
ceri. 
 
 

Obstacolele întreprinderilor virtuale 
Există mai multe provocări pe care întreprin-
derea virtuală trebuie să le depăşească. În 
primul rând trebuie analizată problema găsirii 
unui punct de intrare pe piaţă. Din punct de 
vedere tehnologic, formarea unei infrastruc-
turi comune capabile să susţină întreprinde-
rea virtuală este o problemă critică. Apoi 
apar două mari probleme legate de construi-
rea încrederii din partea potenţialilor clienţi 
şi chiar în interiorul întreprinderii virtuale, în 
legătură cu care trebuie tratate aspectele lega-
le, înainte de a trece la găsirea unei reguli op-
time de responsabilitate. 

 Punctul de intrare pe piaţă. Structura în-
treprinderii virtuale trebuie să fie foarte di-
namică pentru a îndeplini obiectivele stabilite 
anterior. De aceea ciclul lor de viaţă est scurt. 
Aceasta poate fi o problemă, numită „lipsa 
unui punct de intrare comercială”. Uneori o 
marcă comercială sau reputaţie sunt esenţiale 
pentru a vinde produsul sau serviciul şi a de-
păşi neîncrederea consumatorilor. Dar, pen-
tru a obţine faima este necesară o perioadă 
lungă de timp. Datorită vieţii scurte a între-
prinderii virtuale nu există o bază pe care 
consumatorul să judece noul produs. Situaţia 
poate fi rezolvată fie prin găsirea unui parte-
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ner strategic care să ofere o marcă comercia-
lă, fie prin limitarea gamei de produse a în-
treprinderii virtuale la acelea ale căror facili-
tăţi pot fi uşor văzute de client [Martinez et 
al., 2001]. 

 Aspectul încrederii. În sistemele de pro-
ducţie în reţea legate prin TIC, fără contact 
personal extensiv, posibil incluzând culturi 
diferite, încrederea devine un aspect crucial 
deoarece fără ea angajarea faţă de scopurile 
unei organizaţii da greş [Mezgar, 2003]. În-
crederea a fost definită ca fiind aşteptările 
unei persoane, grup sau companie faţă de o 
altă persoană, grup sau companie în cadrul 
unei întreprinderi comune sau schimb eco-
nomic. Încrederea rezultă din aşteptarea unui 
comportament corect şi a unui nivel de înţe-
legere a practicilor comune de afaceri. For-
marea încrederii cere de obicei interacţiune 
personală, ceea ce lipseşte de obicei la între-
prinderea virtuală. 
Încrederea depinde foarte mult şi de trecut. 
Aceasta poate fi de asemenea o problemă de-
oarece întreprinderea virtuală nu are trecut şi 
nici planuri pentru viitor. Încrederea joacă un 
rol pe piaţa electronică ce implică incertitu-
dine şi lipsa protecţiei legale. În comerţul 
electronic cei mai mulţi oameni ezită să facă 
achiziţii on-line datorită lipsei de încredere. 
Încrederea este un factor important şi pentru 
constituirea cu succes a grupurilor inovatoare 
şi formează o bază pentru relaţii de coopera-
re. 
Eficienţa întreprinderii virtuale nu depinde 
numai de coordonare şi control. Încrederea 
are o semnificaţie sporită deoarece acţionea-
ză ca substitut pentru doi factori critici ade-
sea absenţi la întreprinderea virtuală, care 
sunt controlul ierarhic asociat organizaţiilor 
tradiţionale, rareori găsit în reţele de compa-
nii independente şi cadrul legal necesar pen-
tru regularizarea formării, operării şi dizolvă-
rii organizaţiilor, care este mult mai puţin 
dezvoltat în cazul întreprinderii virtuale, de-
oarece negocierile contractuale lungi ar di-
minua sau anula efectul pozitiv al întreprin-
derii virtuale cu reacţie rapidă. 
Conform teoriei schimbului social există trei 
instrumente cheie pentru construirea încrede-
rii [Luo, 2002]. 

Încrederea bazată pe caracteristici se con-
centrează asupra caracteristicilor comune ale 
indivizilor şi are un caracter general. Cu cât 
este mai larg domeniul similarităţilor cultura-
le şi aşteptărilor, cu atât mai mare va fi în-
crederea în partener. În contextul B2B încre-
derea bazată pe similaritate poate fi adoptată 
prin folosirea de tehnologii similare sau prin 
legături operaţionale. 
Încrederea bazată pe proces se referă la acel 
tip de încredere bazată pe tranzacţii anterioa-
re, achiziţii repetate sau schimburi viitoare 
aşteptate. Un factor cheie pentru construirea 
acestui tip de încredere este satisfacţia faţă de 
interacţiunile şi experienţele anterioare. În 
contextul întreprinderii virtuale aceasta poate 
fi o problemă, considerând tipul ideal de în-
treprindere virtuală în care, prin definiţie, nu 
apar interacţiuni repetate. O întreprindere vir-
tuală trebuie şi să integreze, dar şi să proteje-
ze competenţele de bază ale partenerilor, 
pentru că nici o companie nu vrea să facă pu-
blice secretele care o fac foarte bună într-un 
anumit domeniu pentru că ar exista riscul ca 
alte companii să îi copieze competenţele 
[Presley et al., 2002]. 
Încrederea instituţională are o structură 
formală pe piaţă precum terţe părţi garanţi 
care vând certificate care garantează integri-
tatea, abilitatea şi intenţiile. Astfel de mărci 
de încredere sunt foarte populare în comerţul 
electronic [Noll et al, 2004]. Se poate conce-
pe uşor un astfel de sistem pentru întreprin-
derea virtuală. 

 Comportamentul oportun. Deşi toate în-
treprinderile virtuale sunt prin definiţie tem-
porare, cele mai multe companii legate de în-
treprinderile virtuale au reuşit să creeze coo-
perări pe termen lung dar nu au ajuns la nive-
lul de a crea şi dizolva o întreprindere virtua-
lă în raport cu cererile pieţei. Motivul este că 
o companie implicată în întreprinderea virtu-
ală poate fi văzută ca un agent auto-interesat 
care aşteaptă să îşi maximizeze profitul fără a 
ţine cont de profiturile celorlalte companii 
din întreprinderea virtuală. De aceea există 
întotdeauna pericolul de a fi exploatat de li-
derul de proiect, chiar dacă acesta este doar 
un coordonator („primul între egali”). Doar 
atunci când liderul de proiect se schimbă în 
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funcţie de competenţele cărui partener sunt 
mai mult necesare pentru un anumit produs, 
fiecare membru are şansa de a fi lider la rân-
dul său. Acesta poate fi un motiv puternic 
pentru a nu-i exploata pe ceilalţi, pentru că la 
schimbarea liderului va exista acelaşi com-
portament. Pe de altă parte, atunci când în-
treprinderile virtuale sunt create şi dizolvate 
pentru fiecare proiect, este asemănător cu jo-
cul dilemei prizonierului, pe termen scurt.  
Atunci când liderul ştie că va părăsi un anu-
mit grup, întreprinderea virtuală probabil va 
încerca să obţină maximul pentru el. De ace-
ea, reunirea tipului ideal de companii într-o 
relaţie slabă nu pare să fie un scenariu realist. 
Constituirea grupurilor de întreprinderi virtu-
ale care construiesc o reţea relativ stabilă este 
o soluţie adecvată acestei situaţii. Existenţa 
grupurilor de întreprinderi virtuale este re-
glementată destul de extensiv, ceea ce vine în 
contradicţie cu conceptul de întreprindere 
virtuală pură. 
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