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Abstract. The re-configuration of the organization communication according to 
the business processes allow the mingling of the positive effects of 
descentralization - a better global central of the organization and obtaining the 
scale economies - with the advantage of des-centralization - flexibility, 
stimulating creativity and responsitility of the personnel. 

 
          În prezent, flexibilitatea reprezintă una dintre principalele surse ale 
competitivităţii organizaţiei. Flexibilitatea, pentru a fi reală, trebuie să penetreze 
adânc – până în însăşi structura organizaţiei. Structurile rigide şi uniforme, 
specifice sistemului tradiţional de organizare - ierarhic şi birocratic - trebuie 
înlocuite cu o diversitate de aranjamente organizatorice. Frontierele clare dintre 
organizaţie şi mediu – un veritabil “zid de protecţie” care apără ordinea 
birocratică a primeia de incertitudinea celui de-al doilea – trebuie să se “dilueze”, 
permiţând extinderea organizaţiei în mediu şi a mediului în organizaţie. Acest 
fenomen reprezintă esenţa “reticularizării” organizării şi constă, în mare parte, în 
reaşezarea organizatorică a firmei în funcţie de “constelaţiile de muncă” şi 
configuraţiile informale productive. 
           În cadrul firmei, reţeaua apare, frecvent, atunci când liniile ierarhice şi 
departamentarea funcţională specializată nu mai funcţionează eficient, devenind 
inapte să vehiculeze imense volumuri de comunicaţii şi informaţii necesare. În 
acest fel, membrii organizaţiei regăsesc reţelele neoficiale în scopul relansării 
cooperării. 
          Înainte de a da o definiţie a reţelei organizaţionale este utilă prezentarea 
celor mai importante caracteristici ale acesteia: 
 - reţeaua se situează orizontal mai curând decât vertical, ceea ce înseamnă 
că are fie o ierarhie “aplatizată”, fie că nu are nici o ierarhie; 

- reţeaua este adaptabilă, deci aptă să se reconfigureze cu repeziciune şi în 
mod autonom în întâmpinarea condiţiilor ce se schimbă; 

- managementul reţelei tinde să se bazeze pe competenţă şi personalitate 
şi nu pe rangul social sau organizaţional; 
 - în reţele, puterea se răstoarnă mai uşor şi mai frecvent decât în 
birocraţie, deplasându-se în funcţie de profilarea unor situaţii noi care pretind 
abordări sau competenţe noi. 
          O posibilă definiţie a reţelei organizaţionale: reţeaua este un grup 
interrelaţional de creatori de valoare economică (agenţi individuali, firme …) 
având o gamă largă de competenţe, cunoaştere, resurse şi structuri ale 
proprietăţii. Recunosc că această definiţie nu acoperă întru-totul vastul şi 
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complexul fenomen al reţelei organizaţionale, dar pe parcurs vom adăuga şi alte 
elemente care s-o completeze. Oricum, prin definiţie, reţeaua este o formă 
mozaicată şi multidimensională a puterii, tinzând spre egalitarism. 
          Poziţia concurenţială nu mai depinde doar de resursele interne ale firmei, 
ci şi de configuraţia relaţiilor cu entităţile exterioare. Noile relaţii nu sunt fixe, 
rigide şi pre-specificate. Dimpotrivă, ele sunt fluide şi eliberate de orice formă. 
Noua organizare de tip mozaical a firmei şi a economiei este expresia 
schimbărilor profunde în însăşi organizarea cunoaşterii. 
          Valoarea economică rezultată din meta-mozaicul reţelei este, în mod clar, o 
funcţie a relaţiilor dintre elementele componente, a interdependenţei şi a 
coordonării acestora. Deşi relaţiile au jucat întotdeauna un rol important în crearea 
avuţiei – fiind implicate în însuşi conceptul de diviziune a muncii – ele devin mult 
mai importante pe măsură ce creşte numărul şi diversitatea “jucătorilor” în 
sistemul mozaic. În timp ce acest număr creşte aritmetic, relaţiile cresc 
combinatoriu. Mai mult, aceste relaţii nu se mai pot baza pe comanda directă prin 
care un actor central îşi impune propriul comportament celorlalţi participanţi. 
Datorită independenţei şi a interdependenţei, “jucătorii” se bazează tot mai mult 
pe consens, explicit sau implicit, care ia în consideraţie interesele majorităţii. 
          Tot aşa cum cunoaşterea este organizată relaţional, putând fi oricând 
reconfigurată, şi organizaţiile trebuie să devină superflexibile. Din această cauză, 
o economie constituită din firme mici care interacţionează, reunindu-se în reţele 
temporare, este mai adaptabilă şi, în ultimă instanţă, mai productivă decât o 
economie bazată pe câţiva giganţi inflexibili. 
          Cel mai de preţ capital organizaţional al firmei este locul strategic deţinut 
în “păienjenişul” de ansamblu al reţelelor şi mega-reţelelor economice. 
Conceptul de “capital organizaţional” sugerează faptul că marea corporaţie nu mai 
este în mod obligatoriu instituţia de bază pentru producerea valorii economice. 
Pentru a-şi menţine poziţiile în acest sistem relaţional, marile firme se văd 
constrânse să delege sau să contracteze în exterior o bună parte din funcţiile lor, 
rezervându-şi doar pe acelea care permit stabilirea unor linii strategice 
călăuzitoare. 
          Schimbarea caracterului relaţiilor firmă-mediu afectează profund şi 
organizarea internă a firmei. În organizaţia tradiţională – care pune accent pe 
stabilitate şi ordine impusă – structurile urmăresc raţionalizarea fluxurilor fizice şi 
de muncă. În organizaţiile bazate pe cunoaştere – pentru a favoriza acţiunea şi 
schimbarea – structurile sunt configurate în jurul fluxurilor de informaţii. 
Organizarea pe criteriul proceselor informaţionale dislocă structura ierarhic–
funcţională tradiţională care are la bază specializarea orizontală şi reintegrarea 
verticală a muncii. Noul model de organizare poate reduce substanţial durata 
ciclurilor de activitate şi nivelul costurilor de coordonare şi control. De asemenea, 
el poate constitui un puternic factor motivator pentru colaboratorii firmei, care 
devin integral responsabili de executarea unor sarcini complexe şi de resursele 
necesare pentru aceasta. Punctul cheie al acestui model este renunţarea la ierarhia 
verticală a autorităţii formale ca principiu director de structurare şi administrare a 
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personalului, resurselor şi activităţilor unei organizaţii. Reorganizarea pe 
principiul fluxurilor informaţionale şi de cunoaştere duce la constituirea unor 
structuri flexibile, mult mai sensibile faţă de nevoile clienţilor şi dinamica 
mediului extra-organizaţional şi având costuri de funcţionare mai mici . De fapt, 
în cadrul acestor structuri are loc o puternică apropiere între management şi 
ceilalţi membri ai organizaţiei, ierarhia poziţiilor de comandă şi control fiind 
înlocuită de cooperarea transfuncţională. 
          Confruntată cu o complexitate internă şi externă crescândă, o organizaţie 
dinamică şi receptivă va reacţiona prin difuzarea, “împrăştierea” acestei 
complexităţi în tot spaţiul său organizaţional. Dimpotrivă, organizaţia tradiţională 
răspunde prin concentrarea complexităţii în anumite puncte ale structurii sale – 
posturi de autoritate formală sau sectoare funcţionale, fapt care, mai curând sau 
mai târziu, duce la sufocarea acestora, blocând acţiunea şi schimbarea. Dacă 
fenomenul complexităţii este de natură informaţională, a disipa complexitatea 
înseamnă a difuza informaţia şi cunoaşterea! 
          Noua paradigmă defineşte principalele trăsături ale organizării: 
 - este puternic descentralizată, “orizontală”, cu lanţuri de comandă scurte 
şi puţini manageri; 
 - cumulează grupuri de sarcini care în cadrul structurilor ierarhic–
funcţionale sunt fragmentate şi disparate excesiv; 
 - încurajează dezvoltarea multilaterală şi colaborarea interfuncţională, 
mărind prin aceasta operativitatea; 

- controlează rezultatele pentru a stimula corectitudinea şi nu invers cum 
se procedează în structurile tradiţionale; 

- este orientată spre client, promovând o performanţă adaptată la nevoi 
specifice; 
- asigură un climat în care responsabilitatea şi autoritatea pot fi descentralizate 
fără a pierde controlul asupra activităţii. 
      Utilizarea cunoaşterii şi informaţiei ca principii organice şi structurative ale 
organizării semnifică prin urmare reducerea celor mai multe din straturile 
manageriale. Într-o firmă organizată pe criteriile birocraţiei clasice cei mai mulţi 
dintre managerii de linie în realitate nu coordonează şi nu controlează nimic. 
Activitatea lor se rezumă, de fapt, la vehicularea ordinelor în jos şi a informaţiei 
în sus de-a lungul lanţului de comandă. În firma bazată pe cunoaştere informaţia 
este prezentă în orice zonă sau sector al organizaţiei, de aceea cei mai mulţi dintre 
managerii de mijloc devin inutili. 
 Noul tip de organizaţie este alcătuit din experţi, fiecare din ei cunoscând 
mai mult despre disciplina sa decât oricine altcineva din organizaţie. În modelul 
“clasic” de organizare – birocraţia – managerul ştie ce fac subordonaţii săi, 
deoarece managerul, doar cu câţiva ani înainte, ocupase o poziţie de subordonare. 
Dimpotrivă, în firma “inteligentă“, managerii, de regulă, nu cunosc munca 
îndeplinită de subordonaţii lor, deoarece ei nu au ocupat niciodată acea funcţie. 
Ca să reluăm exemplul orchestrei simfonice, “dirijorii nu cunosc cum 
funcţionează un oboi, dar ei ştiu care trebuie să fie contribuţia acestuia”. La fel 



stau lucrurile şi în firma “inteligentă”: deseori nu există nimeni care să se priceapă 
destul de bine în munca unui expert pentru a estima aportul efectiv al acestui 
colaborator. 
         Necesitatea adoptării unor modele de structurare a organizaţiilor în funcţie 
de natura şi configuraţia fluxurilor informaţionale este evidentă, criteriile tradiţionale 
de proiectare a structurilor organizatorice - funcţional (după natura activităţii), 
geografic, pe produse sau pe clienţi, etc. - trecând pe un plan secundar.  
          Organizarea pe criteriul fluxurilor informaţionale depinde de gradul de 
repetitivitate a proceselor informaţionale şi de complexitatea cunoştinţelor şi 
competenţelor implicate (fig. 1). 
         Ţinând cont de faptul că în cele mai multe organizaţii se regăsesc procese 
informaţionale şi de muncă caracterizate prin diferite grade de repetitivitate şi 
complexitate a cunoştinţelor şi aptitudinilor implicate, structura acestor organizaţii ar 
trebui să tindă spre diversificare, devenind un fel de “conglomerat” de ministructuri 
fiecare orientată spre realizarea anumitor tipuri de procese. 
         Din modelul prezentat în fig.1 se observă că scăderea gradului de repetitivitate a 
proceselor informaţionale şi creşterea complexităţii cunoştinţelor şi competenţelor 
folosite determină descentralizarea şi aplatizarea structurilor organizatorice. De 
asemenea, aceste structuri dobândesc un caracter tot mai provizoriu şi mai puţin 
reglementat şi formalizat. Cu alte cuvinte, ele se "organicizează" ceea ce înseamnă că 
ajustarea reciprocă şi comunicarea informală devin predominante, iar standardizarea 
proceselor de muncă şi a rezultatelor acesteia sunt tot mai greu de aplicat. În asemenea 
forme de organizare nu ierarhia şi regulamentele contează ci adeziunea membrilor 
organizaţiei la un corp de valori comune care orientează practicile organizaţionale spre 
inovaţie şi îmbunătăţirea continuă a modului de servire a clienţilor. Gestiunea fluxurilor 
informaţionale şi managementul cunoaşterii se transformă din funcţii-suport în aspecte 
decisive pentru competitivitatea organizaţională. 
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Fig. 1 -  Organizarea pe criteriul fluxurilor informaţionale 
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          Informaţia şi cunoaşterea s-au transformat în factori cheie ai sistemelor 
strategice ale organizaţiilor economice. Tot mai mult, competitivitatea 
organizaţiilor de afaceri depinde de modul de structurare şi valorificare a acestor 
resurse intangibile. Elementul esenţial care stimulează, difuzează şi dezvoltă 
informaţia şi cunoaşterea este comunicarea organizaţională. La rândul său, 
eficienţa comunicării depinde de măsura în care ea însăşi este configurată în 
funcţie de procesele de afaceri şi nu după funcţiile specializate ale firmei, aşa cum 
se întâmplă în mod tradiţional. Procesele de afaceri reprezintă ansambluri de 
operaţiuni şi sarcini de muncă care furnizează valoare clientului. De regulă, în 
firme, circulaţia informaţiei şi cunoaşterii este centrată în jurul departamentelor 
funcţionale specializate şi /sau în jurul lanţurilor ierarhice de autoritate, fără a se 
îngriji de nevoile clientului. Comunicarea este utilizată pentru comandă şi control 
şi nu pentru a-i servi pe clienţi. Re-configurarea comunicării organizaţionale după 
procesele de afaceri permite îmbinarea efectelor pozitive ale centralizării - un 
control global mai bun al organizaţiei şi obţinerea economiilor de scară - cu 
avantajele descentralizării - flexibilitatea, stimularea creativităţii şi 
responsabilizarea personalului.   
          Capacitatea firmei de a stabili legături productive cu mediul se transformă 
tot mai rapid într-un element decisiv, a cărui asimilare este indispensabilă firmei 
pentru a nu rămâne ”în afara jocului” şi aceasta cu atât mai mult cu cât 
complexitatea crescătoare în care sunt nevoite să opereze firmele face tot mai 
dificilă abordarea contextului economic. Importanţa stabilirii unor relaţii 
convenabile cu mediul a devenit un nod crucial pentru evoluţia firmelor, deoarece 
gestiunea tuturor funcţiilor implicate de achiziţia şi valorificarea informaţiilor şi 
de alegerea deciziilor se dovedeşte, deseori, a fi prea oneroasă pentru o singură 
firmă. Relaţia echilibrată între procesele de producţie cotidiene, pe de o parte, şi 
inovaţie şi schimbare, pe de altă parte, reprezintă  ”cheia de acces” către un 
sistem dinamic de legături economice avantajoase cu mediul. 
 Accelerarea mutaţiilor structurale tinde să atribuie teritoriului în care 
operează firmele (şi mediului în general) un rol mai puţin pasiv decât cel de 
simplu loc de tranzacţii şi opţiuni antreprenoriale, evidenţiind contribuţia sa activă 
la configurarea potenţialului de inovare şi dezvoltare a firmelor. 
 În această ordine de idei, este utilă examinarea unui concept fundamental 
al analizei economiei relaţiilor – conceptul de “economii de aglomerare” sau, mai 
simplu, de economii externe. Acest termen desemnează avantajele competitive ale 
unei firme ce rezultă din situaţia de vecinătate şi, implicit, de interacţiune cu alte 
firme, atât de producţie, cât şi de servicii. În particular, se poate discuta despre 
economii externe sectoriale (sau economii de localizare, de amplasare teritorială), 
atunci când se face referinţă la câştigurile ce rezultă din prezenţa în acelaşi 
teritoriu a altor firme aparţinând aceluiaşi sector economic şi care sunt în măsură 
să ofere anumite intrări productive (componente, manoperă calificată, sub–
ansamble, competenţe tehnologice, etc.) sau care reprezintă o piaţă de desfacere 
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pentru producţia firmei considerate. De asemenea, există şi economii externe 
inter–sectoriale, atunci când se face referinţă la câştigurile rezultate din prezenţa 
în teritoriu a unor firme aparţinând unor sectoare diferite, mai eles din domeniul 
serviciilor specializate pentru afaceri (bânci, asigurări, transporturi, 
telecomunicaţii, activitate de consultanţă, intermedieri comerciale şi financiare, 
etc). În practică, economiile externe se concretizează în reducerea semnificativă a 
costurilor de producţie, deoarece permit organizarea eficientă a repartizării 
eforturilor firmei între activităţile realizate în interior şi cele asigurate prin 
intermediul pieţei. 
 Acestei concepţii tradiţionale, care dintotdeauna a stat la baza organizării 
sistemelor teritoriale de firme, i se adaugă o altă dimensiune, care subliniază 
caracteristicile dinamice ale economiilor externe. Astfel, aceste economii nu 
numai că îi permit firmei să-şi consolideze avantajele concurenţiale, dar sunt şi 
unul din factorii principali ai capacităţii sale inovative. Sistemul de relaţii firmă–
mediu reprezintă mecanismul prin intermediul căruia firma obţine informaţiile şi 
îşi întăreşte aptitudinile inovative, în special în ceea ce priveşte inovaţiile 
incrementale care constituie suportul competitivităţii. 
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