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One of the most important organization’s forms of the 21st century will be the virtual organi-
zation. This differs of traditional organizations and must be built on the ICT hardware and 
software support. Therefore, it exists technical and managerial problems related to virtual 
organizations. This paper describes cycle life of a virtual organization, the quality manag e-
ment system and the new opportunities based on ISO 9001 standard. 
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ntroducere  
Odata cu dezvoltarea calculatoarelor si 

tehnologiilor informatice a fost posibila apa-
ritia unei noi forme de organizatie numita or-
ganizatia virtuala . Organizatiile virtuale sunt 
configuratii ale unor unitati structurale 
semipermanente, interdepe ndente (partial de-
pendente, partial independente), dispersate 
geografic si care îsi maresc performantele în 
general prin receptivitatea la schimbarile ne-
voilor pietei si prin abilitatile tehnologiei in-
formatiei si comunicatii lor (TIC), adaptându-
si cont inuu formele organizatorice. 
Multe companii faimoase din toata lumea 
adopta aceasta forma de organizare pentru a 
face fata concurentei aprige de pe piata 
[Sieber , 1998]. În organizatia virtuala, proce-
sele de operare a afacerilor si procesele de 
realizare a produsului sunt împartite  între di-
ferite companii partenere. De regula, acestea 
sunt situate în tari diferite si coopereaza 
strâns asemenea unei „federatii”. În acest gen 
special de organizatie, fiecare companie are 
propriile atuur i concurentiale, precum produ-
se, procese, patrimonii etc. Întreaga organiza-
tie virtuala este construita pe aceste companii 
autonome diferite si poate profita de diverse-
le aptitudini concurentiale ale acestora pentru 
a beneficia de oportunitatile unei piete  largi 
care nu poate fi controlata de o singura com-
panie [Eversheim , 1998]. Acest tip de orga-
nizatie poate fi stabilit si destramat repede 
pentru a raspunde la schimbari rapide de 
oportunitati. O astfel de proprietate face din 
organizatia virtuala cea mai promitatoare 

forma de organizare a secolului 21.  
Organizatia virtuala trebuie sa fie edificata pe 
baza calculatoarelor si sistemelor de retea. 
TIC construind platforma software pentru or-
ganizatia virtuala [Manheim, 1998]. În cadrul 
acesteia partenerii dispersati în timp si spatiu 
pastreaza legatura prin intermediul tehnologi-
ilor Internet, intranet si extranet (figura 1). 

 
Fig. 1. Suportul TIC pentru 

organizatii virtuale 
 

Comparativ cu întâlnirile fata în fata care 
sunt aplicate în organizatia traditionala, acti-
vitatile de cooperare în organizatia virtuala 
sunt realizate în primul rând pe baza platfor-
mei TIC prin schimbul de date si fisiere utili-
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zând retelele. În organizatia virtuala, fluxur i-
le de informatii uzuale devine principalul 
continut al muncii, înlocuind schimbul de 
produse reale sau obiecte între cooperatori, 
similar operatiei traditionale. Noile caracte-
ristici rezida în multe noi probleme tehnolo-
gice sau de management în procesele organi-
zatiei virtuale . 
Lipsa managementului efectiv al muncii vir-
tuale poate fi o sursa a falimentului în afa-
ceri. Invers, managementul efectiv al muncii 
virtuale poate fi o sursa de beneficii majore 
ale afacerii. Cercetatorii au studiat pâna acum 
multe subiecte pe tema managementului or-
ganizatiilor virtuale, inclusiv mana gementul 
resurselor umane, managementul relatiilor, 
managementul muncii, managementul cu-
noasterii etc. Totusi, managementul calitatii 
este unul din cele mai importante subiecte 
manageriale în organizatia virtuala si caruia 
nu i s-a acordat ate ntia cuvenita. Din moment 
ce structura organizatorica si abordarile ope-
rationale  în organizatia virtuala sunt diferite 
de cele din varianta traditionala, arhitectura 
sistemului de management al calitatii în vari-
anta traditionala trebuie sa fie schimbat si 
ajustat pentru a putea fi adaptat la aceasta 
noua forma de operare. De asemenea, proce-
durile de garantare a calitatii, care în princ i-
pal sunt derivate din standardele traditionale 
ale managementului calitatii (ca de exemplu 
seriile de standarde de asigurare a calitatii  
ISO9001/1994), trebuie sa fie modificate sau 
revizuite pentru a se adapta noilor caracteris-
tici ale proceselor managementului calitatii 
din organizatiile virtuale.  
 
Ciclul de viata al organizatiei virtuale  
Pentru realizarea organizatiei virtuale 
[Kluber, 1998] introduce o „roata” a modelu-
lui de organizare virtuala care consta în patru 
etape: identificarea potentialului, definirea 
strategiei, dezvoltarea structurilor adecvate 
si mecanismele de coordonare. 
[Sieber, 1998] a studiat organizatiile virtuale 
din punct de vedere al dezvoltarii mecanis-
mului de coordonare. El a propus un model 
de dezvoltare a organizatiei virtuale bazat pe 
observarea si analizarea ampla a situatiilor 
organizatiilor virtuale prin supraveghere si 

interviuri. Sieber a ajuns la concluzia ca pen-
tru stabilirea mecanismului de coordonare 
trebuie luate în considerare cinci aspecte : 

 crearea unei baze de resurse complemen-
tare de la diferite organizatii; 

 cooperarea partenerilor prin întelegerea 
comuna a afacerii; 

 integrarea bazei de resurse pr in sistemul 
de tranzactii guvernamentale; 

 formularea unei strategii comune de re-
tea; 

 legarea unor relatii sociale bazate pe în-
credere între partenerii implicati. 
Pornind de la punctele de vedere anterior 
prezentate si de la cercetari pe teren se poate  
propune un model de ciclu de viata pentru 
organizatia virtuala (figura 2). [Su, 2000] 
Corespunzator „rotii lui Kluber” a modelului 
organizatiei virtuale, cele patru etape ale ci-
clului de viata a organizatiilor virtuale pot fi 
divizate în zece pasi, cu activitati si sarcini 
operationale specifice. 
1. Analizele de marketing si exploatarea 
oportunitatilor de afaceri. 
Pentru a putea supravietui concurentei apr ige 
a pietei, o companie trebuie sa fie în stare sa 
gaseasca în mod constant noi oportunitati de 
afaceri si sa le foloseasca. Altfel, compania 
trebuie sa fie exclusa din competitia pietei. 
Daca o companie vrea sa exploateze noi 
oportunitati de afaceri, trebuie sa fie în stare 
sa analizeze schimbarile continue ale pietei si 
cerintele clientului si, totodata, sa fie capabi-
la în gasirea de oportunitati de afaceri exis-
tente sau viitoare. Când o noua oportunitate 
de afaceri a fost gasita si nu poate fi exploa-
tata de o singura companie, organizatia virtu-
ala devine necesara pentru a profita de sansa 
oferita. În cadrul acesteia, compania care ga-
seste oportunitati de afaceri si initiaza orga-
nizatia virtuala actioneaza, de obicei, ca lider 
al companiilor partenere. 
 
2. Planul afacerii si analiza rentabilitatii. 
Înainte de a pune bazele organizatiei virtuale, 
compania conducatoare trebuie sa puna la 
dispozitie planul afacerii si analiza rentabili-
tatii. Potentialul de marketing, marimea capi-
talului, capacitatea tehnicii, potentialul resur-
selor, capacitatea fortei de munca si eventua-
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lul profit trebuie analizate si calculate în de-
taliu. În continuare este necesara întocmirea 
unui raport al planului de afacere si analizei 

rentabilitatii pentru a facilita alegerea si hota-
rârea companiilor partenere. 

 

Analizele de marketing si exploatarea
oportunitatilor de afaceri

Planul afacerii si analiza
rentabilitatii

Analiza competentelor si cerintelorSelectarea partenerilor de afaceri

Stabilirea mecanismului cooperarii Formarea echipelor si organizatiilor
virtuale

Stabilirea infrastructurii TIC 

Reglarea dinamica si armonizarea

Operatia virtuala

Dezmembrarea organizatiilor virtuale
 

Fig. 2. Ciclul de viata a organizatiei virtuale  
 

3. Analiza competentei si cerintelor. 
Odata ce compania conducatoare decide sa 
exploateze o noua oportunitate de afacere, 
trebuie sa se realizeze  analiza competentei si 
cerintelor. Mai întâi este necesara analizarea 
aptitudinilor indispensabile acestei oportuni-
tati si, în continuare, aptitudinile necesare 
trebuie clasificate pentru a facilita selectarea 
partenerilor. 
4. Selectarea partenerului de afaceri. 
În etapa a treia, cerintele de aptitudini au fost 
împartite între companiile partenere. Astfel, 
selectarea companiilor partenere poate fi fa-
cuta pe baza acestor nevoi de aptitudini. În 
procesele de selectie, un mecanism si un cr i-
teriu de selectare trebuie sa fie stabilit anter i-
or si urmat cu strictete. 

5. Stabilirea mecanismului de cooperare. 
Când toate companiile partenere sunt dete r-
minate, trebuie sa fie schitat mecanismul de 
cooperare între companii, cu scopul de a asi-
gura eficienta întregii organizatii virtuale. În 
cadrul acestui mecanism trebuie luate în con-
siderare: 

 mecanismul repartizarii profitului si 
riscului: înainte de actiunea reala a organiza-
tiei virtuale, trebuie definite responsabilitatile 
fiecarei companii si trebuie precizat meca-
nismul repartizarii profitului si riscului; me-
canismele pot actiona ca reguli în coordona-
rea si managementul operatiei; 

 managementul si mecanismul de ga-
rantare a calitatii: pe lânga activitatile ma-
nagementului calitatii care se practica în or i-
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ce companie, trebuie luate în considerare cu 
atentie activitatile cu privire la calitate desfa-
surate între companii le partenere.  
6. Stabilirea echip elor si a organizatiei vir-
tuale. 
O mare companie este imposibil sa partic ipe 
în organizatia virtuala în întregime. În aceste 
conditii, un proiect de echipa trebuie alcatuit 
astfel încât sa participe în organizatia virtuala 
partea reprezentând întreaga companie. În 
general, aceste tipuri de proiect în grup sunt 
echipe multifunctionale construite de mai 
multe departamente diferite din companie. 
Organizatia virtuala poate fi întemeiata 
bazându-se pe aceste companii si (sau) pr o-
iecte în echipe. 
7. Stabilirea infrastru cturii TIC . 
Infrastructura TIC este cea mai importanta 
componenta pentru organizatia virtuala. La 
începutul fondarii organizatiei, fiecare com-
panie partenera trebuie sa -si stabileasca (sau 
modifice) structura TIC în concordanta cu 
toate cerintele de functionare ale organizatiei 
virtuale si, respectiv, cu propriile responsabi-
litati în organizatie. În continuare, toate sis-
temele izolate trebuie sa fie cone ctate pentru 
a forma o infrastructura TIC integrata pentru 
întreaga organizatie virtuala. 
8. Operatiunea virtuala . 
Activitatile de operare ale organizatiei virtua-
le pe baza propriei infrastructuri TIC sunt  
denumite operatii virtuale. Comparata cu cea 
traditionala, operatia virtuala are urmatoarele 
caracteristici: 

 Organizatia virtuala prezinta o flexi-
bilitate înalta: în compania traditionala, tinta 
profit este realizata prin folosirea efectiva a 
propriilor resurse ale companiei dar, în com-
pania virtuala, obiectivele afacerii sunt obti-
nute prin integrarea mai multor companii 
(sau echipe) si prin raspunsul rapid la opor-
tunitatea pietei. Structura organizatiei virtua-
le si partenerilor determina organizatia virtu-
ala sa posede un înalt grad al flexibilitatii în 
organizare; 

 Schimbul de informatie si metodele 
interactive dintre companii sau echipe sunt 
variate si se modifica rapid. Organizatia vir-
tuala poate stabili noi metode de comunicare 
a informatiei între parteneri în cel mai scurt 

timp si într-o maniera potrivita bazata pe 
oportunitatea pietei si situatia concurentei. 

 Comparativ cu o companie traditiona-
la, controlul întregului sistem devine mai 
complex si mai dificil. 
9. Revizuirea dinamica si reglarea. 
În procesul operatiei virtuale, reglarea con-
stanta este întotdeauna necesara dator ita 
schimbarii pietei, a mediului, a tehnologiei si 
organizatiei etc. Astfel, revizuirea dinamica 
si reglajul organizatiei virtuale si a operarii 
este un pas important în realizarea obiective-
lor afacerii. Pentru a realiza o revizuire si un 
reglaj eficient trebuie stabilit si urmat cu 
strictete un set de reguli de control si armoni-
zare. 
10. Destramarea organizatiei virtuale. 
Când motivele pentru care organizatia virtua-
la a fost întemeiata nu mai exista, destrama-
rea acesteia devine o necesitate. 
 
Concluzii 
Organizatia virtuala este o forma operationa-
la promitatoare în secolul 21. Datorita unui 
software diversificat si unor platforme har-
dware diferite ale organizatiei virtuale com-
parativ cu cele utilizate de compania traditio-
nala, metodele managementului calitatii sunt 
diferite. Activitatile managementului calitatii 
pentru organizatia virtua la sunt derivate pe 
baza analizei ciclului de viata al acesteia. Ar-
hitectura sistemului de management a l calita-
tii este stabilita conform activitatilor de ma-
nagement calitativ ale organizatiei virtuale, 
iar procedurile de garantare a calitatii pot fi 
conturate pe baza standardului 
ISO9001/1994. O dezvoltare pregatitoare a 
sistemului managementului calitatii si a pro-
cedurilor de garantare a calitatii conduce la o 
mai buna întelegere a sistemului manage-
mentului calitatii în cadrul organizatiei virtu-
ale.  
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