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 Cuvinte cheie: funcţie urbană; funcţii terţiare; funcţii civice; Municipiul Cluj-Napoca; 

geografie managerială; analiză diagnostic; geografie prospectivă; fenomenele frontierei; 

procesele frontierei. 

 

 

1. Memoriu epistemologic 

 

 Proiectul prezentei cercetări a fost fundamentat epistemologic pe doi piloni: unul NU-

ologic, exclusiv şi al doilea, axiologic. Proiectarea primului pilon a urmărit ce să nu fie 

prezenta teză de doctorat: să nu fie o geografie descriptivă, narativă; să nu fie o statistică 

geografică şi să excludă apropierea de “ghidul oraşului”, de înşiruirea şi descrierea 

elementelor geografice. 

 Al doilea pilon a fost proiectat sub imperativul ştiinţelor complexităţii, care, printre 

principiile fundamentale, îl are pe cel care susţine că nu elementele unui geosistem sunt 

importante, ci relaţiile dintre aceste elemente şi dintre elemente şi stările lor. 

 Pornind de la teoria generală a sistemelor, oraşul este un geosistem. Această teorie 

evidenţiază că, într-un geosistem urban, există o holarhie. Geosistemul cuprinde subsisteme şi 

aparţine unor suprasisteme (sisteme de aşezări, etc.). Un astfel de subsistem este şi cel al 

funcţiilor terţiare ale municipiului Cluj-Napoca. 

 Conform teoriei fractalilor (una dintre ştiinţele complexităţii), orice fractal (subsistem) 

are capacitatea şi comportamentul suprasistemului din care provine (subsistemul funcţional 

terţiar aparţine geosistemului urban Cluj-Napoca). În consecinţă, analiza subsistemului terţiar 

din punct de vedere geografic se face după principiile şi criteriile de analiză ale geosistemului. 

 Bazându-ne pe aceste principii de abordare, 

apreciem că subsistemul funcţiilor terţiare ale 

municipiului Cluj-Napoca trebuie analizat 

fenomenologic şi funcţionalist, punând în evidenţă: · 

structura subsistemului; · funcţiile sistemului terţiar 

urban; · elementele funcţiilor terţiare; şi mai ales · 

poziţia, rolul, interacţiunile şi relaţiile pe care le 

generează şi le cultivă aceste funcţii,  manifestarea lor 

şi relaţiile sinergetice care se nasc în geosistem.  

 Pentru concretizarea acestor principii 

axiologice, am procedat la următoarea construcţie 

epistemologică: 

 - am construit “Schema metodologică pentru 

analiza subsistemului funcţiilor terţiare ale 

municipiului Cluj-Napoca” (am adaptat în acest scop 

schema metologică a analizei sistemelor teritoriale – I. 

Ianoş, 2000). 

 

 - La primul capitol prezentăm, în cadrul unei noi taxonomii a funcţiilor terţiare ale 

municipiului, toate aceste funcţii şi modul lor de organizare geografică. 

 

Fig. 3. Schema metodologică pentru 

analiza subsistemului funcţiilor 

terţiare ale municipiului 

Cluj-Napoca 
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 - Partea a doua a schemei cuprinde “Analiza diagnostic a funcţiilor terţiare din 

geosistemul Cluj-Napoca”. Această diagnoză o facem după următoarea concepţie:  

 

 
 

Fig. 83. Structura schemei de diagnoză a funcţiilor terţiare din geosistemul Cluj-Napoca 

(prelucrare după I. Ianoş, 2000) 

 

 - Ultima parte a schemei metodologice abordează “Geografia prospectivă a 

subsistemului funcţiilor terţiare ale municipiului Cluj-Napoca”. Schema epistemologică creată 

pentru acest scop este cea din fig. 111. Abordarea prezentată este cuprinsă în capitolul 4. 

 

 
 

Fig. 111. Schema epistemologică de analiză prospectivă 

a subsistemului funcţional terţiar al geosistemului Cluj-

Napoca 

 

Notă: la construcţia acestei scheme, am folosit, ca sursă de 

inspiraţie, patru abordări: 1) schema „prognoză” a modului de 

organizare a sistemelor teritoriale (I. Ianoş, 2000); 2) 

metodele euristice în prognozarea şi proiectarea sistemelor 

tehnice (H. Simon, 1978; L. Marian, 2009); 3) Strategia de 

dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca (2006) şi 4) PUG 

Cluj-Napoca (1998). 
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 Conform proiectului de cercetare depus în vederea fundamentării prezentei teze de 

doctorat, la capitolul 5 am abordat funcţiile terţiare ale municipiului Cluj-Napoca, raportându-

le la unul dintre fenomenele urbogenetice cu un excepţional impact, prezenţă şi acţiune în 

evoluţia municipiului: “fenomenul frontierei”. Este o abordare care, chiar dacă parţială, 

deschide un câmp gnoseologic “neatacat” până în prezent în geografia urbană românească şi 

căruia, în contextul geopolitic actual şi viitor, îi prevedem o dinamică deosebită.  

 

Cuprinsul tezei de doctorat 

 

 Acesta numără în consecinţă 5 (cinci) titluri de capitol. 

 - Memoriu epistemologic.  

 - Etapele abordării geografiei urbane în ştiinţa geografică. 

 - Funcţiile aşezărilor. Clasificare şi fundamentare epistemologică.  

 - Funcţiile terţiare ale municipiului Cluj-Napoca.  

 - Geografia funcţiilor terţiare şi fenomenele frontierei în municipiul Cluj-Napoca.  

 

2. Etapele abordării geografiei urbane în ştiinţa geografică 

  

 Acest capitol ţinteşte relevarea evoluţiei geografiei urbane ca ramură a ştiinţei 

geografice în trei ipostaze: 2.1. Abordările geografiei internaţionale în geografia urbană; 2.2. 

Abordările geografiei româneşti în geografia urbană; şi 2.3. Geografia urbană în Şcoala 

Geografică Clujeană. 

 La subcapitolul 2.1., parcurgem etapele şi momentele reper ale geografiei urbane pe 

plan internaţional şi, pe lângă menţionarea unor “etape” în abordarea geografiei urbane 

elaborate de diferiţi geografi, o evidenţiem pe cea elaborată de N.R. Fyfe şi Judith T. Kenny 

(2005), care cuprinde cel mai bine evoluţia ştiinţei geografice urbane. 

 La “cele cinci etape” taxonomice fundamentate de cei doi autori (etapa abordării 

descriptive; etapa abordării în spiritual economiei spaţiale; etapa gândirii cantitative; etapa 

gândirii ideologice şi etapa postmodernismului), propunem a şasea etapă: etapa geografiei 

manageriale.  

 Acestă geografie managerială o vedem ca pe o consecinţă obiectivă a rolului de 

“filozofie a ştiinţelor măsurabile” (V. Surd, B.N. Păcurar, 2010), pe care trebuie să îl aibă azi 

şi mâine ştiinţa geografică, singura capabilă să exploateze legităţile ştiinţelor fundamentale la 

spaţiul geografic şi să coordoneze evoluţia spaţiului prin: “geografie normativă”; “geografie 

prospectivă, proiectivă, operaţională” (I. Mac, 2008), dar mai ales geografie managerială. 

 Subcapitolul 2.2., al abordărilor geografiei româneşti în geografia urbană, scoate în 

evidenţă faptul că geografia urbană românească a fost printre pionierii acestui domeniu (V. 

Mihăilescu, 1915). 

 2.3. Geografia urbană şi Şcoala Geografică Clujeană construieste “tabloul” 

reprezentativ al geografiei urbane clujene, începând cu Sorin Opreanu, 1928. Am construit 

două tablouri sugestive: 

 - unul care cuprinde autori şi lucrările lor în domeniu; 
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 - al doilea evidenţiază teze de doctorat elaborate în cadrul acestei şcoli, în domeniul 

geografiei urbane şi al urbanismului. 

 

3. Funcţiile aşezărilor. Clasificare şi fundamentare epistemologică 

3.1. Consideraţii funcţionaliste asupra conceptelor şi termenilor definitorii în structurarea 

concepţiei asupra funcţiilor aşezărilor 

 

 Acest capitol este conceput în ideea abordării funcţionaliste a unor concepte şi definiţii  

în geografia urbană.  

 În cadrul fundamentării noastre avansăm în primul rând propunerea de introducere în 

definirea oraşului şi a funcţiilor sale a conceptului de menire. Avansăm două noi definiţii 

astfel: 

 - oraşul este spaţiul geografic complex organizat, cu o dinamică permanentă, capabil 

să asigure o diversitate de funcţii pentru evoluţia şi dezvoltarea proprie şi a spaţiului său de 

influenţă. 

 - funcţia oraşului este relaţia de necesitate care se naşte între elementele 

geosistemului urban şi starea lui şi care generează, cultivă şi susţine viaţa oraşului, spre 

atingerea menirii (finalităţii) sale sistemice.  

 

3.2. Funcţiile aşezărilor. Clasificare şi fundamentare gnoseologică 

  

 În cadrul generos al temei avansăm propunerea unei taxonomii a funcţiilor pentru cele 

două categorii de aşezări perene în geografia românească: satul şi oraşul. Relevăm totodată că 

funcţiile (rurale şi urbane) se împart în două categorii fundamentale: 

 - funcţii vitale; 

 - funcţii conjuncturale. 

 Documentaţi fiind asupra principalelor taxonomii ale funcţiilor urbane, utilizate de 

organisme internaţionale ori autori, fundamentându-ne demersul pe definiţiile şi conceptele 

propuse, avansăm în prezenta lucrare următoarea taxonomie a funcţiilor terţiare urbane: 

 

Tabelul 3. Principalele categorii de funcţii terţiare ale oraşelor româneşti actuale 

Nr. crt. Funcţii Nr. crt. Funcţii 

1. Funcţiile civice 6. Funcţia financiară 

2. Funcţiile culturale 7. Funcţia juridică 

3. Funcţiile administrativ-politice 8. Funcţia transport-vehiculatorie 

4. Funcţia comercială 9. Funcţia infocomunicaţională 

5. Funcţiile turistice 10. Funcţia militară 

  11. Funcţia frontalieră 
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 Se observă că introducem o categorie nenomenclaturizată taxonomic până în prezent: 

funcţiile civice. Justificăm acest concept prin construirea lui pe conceptul funcţional menire şi 

pe raţionamentul că există o categorie de funcţii (funcţia rezidenţială; funcţia de securitate, 

etc.) care au ca prim scop şi menire asigurarea “cetăţii”, a necesităţilor vitale ale acesteia. 

Ele nu sunt generate de relaţia mercantilă a “atragerii resurselor”. Considerăm că această 

relaţie este,în mod fundamental, expresia frontierelor mercantile, între care se evidenţiază 

“frontiera europeană”. 

  

4. Funcţiile terţiare ale municipiului Cluj-Napoca 

 

 Pornind de la “Schema metodologică de analiză a subsistemului funcţiilor terţiare ale 

municipiului Cluj-Napoca” (fig. 3), abordăm în acest capitol, conform algoritmului din 

figurile 3, 83 şi 111, modul de organizare actuală şi structura taxonomică a subsistemului 

funcţiilor terţiare ale municipiului Cluj-Napoca. 

 

4.1.1. Modul de organizare actuală 

 

 La subcapitolele acestui capitol facem prezentarea funcţiilor terţiare ale subsistemului 

urban şi modul lor de organizare. 

 funcţiile civice: funcţia rezidenţială; funcţia administrativ-civică; funcţia urbanistică; 

funcţia ecologică; funcţia medicală şi funcţia de securitate; 

 funcţiile culturale: funcţia educativă de masă; funcţia universitară; funcţia spiritual-

religioasă; funcţia cultural-festivă; funcţia cultural-artistică; funcţia ştiinţifico-academică 

şi funcţia sportivă; 

 funcţiile administrativ-politice: funcţia administrativ-politică judeţeană şi funcţia 

administrativ-politică regională; 

 funcţia comercială; 

 funcţiile turistice: funcţia comercial-turistică; funcţia festiv-turistică; funcţia medical-

turistică; funcţia turistică de afaceri; funcţia plezirturistică; funcţia religios-turistică şi 

funcţia educativ-turistică; 

 funcţia financiară; 

 funcţia juridică; 

 funcţiile transport-vehiculatorii: funcţia de transporturi rutiere; funcţia de transporturi 

feroviare; funcţia de transporturi aeriene; funcţia de transport intraurban şi funcţia 

pentru transporturi speciale; 

 funcţia infocomunicaţională; 

 funcţia militară; 

 funcţia frontalieră. 
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4.1.2. Funcţiile terţiare ale municipiului Cluj-Napoca. Prezentare geografică 

   4.1.2.1. Funcţiile civice ale municipiului Cluj-Napoca 

 

 Conform fundamentării anterioare, numim aceste funcţii, civice, deoarece slujesc 

primordial “cetatea” şi sunt vitale pentru securitatea structurii, pentru sănătatea şi evoluţia 

sistemului, pentru adăpostirea elementului geosistemic primordial: omul. Vedem deci aceste 

funcţii în primul rând antroposocial, structural, civic şi, mult mai târziu, ca aducătoare de 

venit. Toate cele şase funcţii sunt funcţii de siguranţă şi administrare sistemică.  

 

4.1.2.1.1. Funcţia rezidenţială a municipiului Cluj-Napoca 

 

 Facem în prima parte fundamentarea teoretică şi conceptuală a funcţiei. Trecem apoi 

în 4.1.2.1.1.2. la prezentarea “logisticii instituţionale” a funcţiei, a structurii sale sistemice 

raportată la spaţiul geografic. 

 

4.1.2.1.2. Funcţia administrativ-civică a municipiului Cluj-Napoca 

 

 Fundamentarea teoretică – aici – are prim scop justificarea conceptului civic şi 

desprinderea sa de cel “politic”, prin faptul că indiferent de organizarea politică a 

suprasistemelor, indiferent de instituţiile politico-ideologice situate sau instaurate în oraş, 

acesta trebuie să se administreze apolitic, civic. Dar spiritul conceptului de funcţie 

administrativ-civică, pe care o propunem, este plin de conţinutul şi interacţiunea actului 

public, programat, conştientizat, asumat şi organizat instituţional pentru managementul 

geosistemului urban. 

 Elementele subsistemului funcţional administrativ-civic în Cluj-Napoca sunt: Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca şi Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. 

 

4.1.2.1.3. Funcţia urbanistică a municipiului Cluj-Napoca 

 

 La fundamentarea teoretică a acestei funcţii căutăm să relevăm raporturile dintre 

geografia urbană şi urbanism şi evidenţiem, prin rezultatul unui sondaj, că asupra conceptului 

există vicii de înţelegere şi cunoaştere. 

 Această funcţie nu este până în prezent nomenclaturizată în taxonomia funcţiilor 

terţiare, cu toate că – în geografia urbană – tinde să devină o “suprafuncţie” asemănătoare 

celei ecologice. Aici scoatem în evidenţă din nou rolul geografiei manageriale şi relevăm 

urbanismul ca un concept geografic şi abia apoi arhitectural.  

 Logistica instituţională a funcţiei urbanistice a municipiului Cluj-Napoca: 
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Fig. 7. Proiecţia geografică a funcţiei urbanistice în planul 

municipiului Cluj-Napoca în 2010 

 

4.1.2.1.4. Funcţia ecologică a municipiului Cluj-Napoca 

 

 În fundamentarea teoretică evidenţiem poziţia acestei funcţii, nenomenclaturizate până 

în prezent şi pe care o propunem cu argumente geosistemice solide, din perspectiva “general-

ecologică”. Intrăm în aşa numitul concept al “urbanismului verde”, “organizat” de S. Filip 

(2009) pe trei axe de intervenţie şi astfel conducem raţionamentul la concluzia că oraşul 

(Cluj-Napoca) poate atinge aceste obiective prin “constituirea instituţională” a unei funcţii 

specializate – funcţia ecologică. 

 Elementele subsistemului funcţiei ecologice a municipiului Cluj-Napoca: 

   - Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca; 

   - Comisariatul Regional Cluj al Gărzii Naţionale de Mediu; 

   - Organismul Intermediar Regional POS Mediu Cluj-Napoca; 

   - CJ Cluj – Compartimentul Mediu şi U.I.P. “SMID în Judeţul Cluj”; 

   - Primăria Municipiului Cluj-Napoca; 

   - Grădina Botanică „Alexandru Borza”; 

   - Direcţia Silvică Cluj-Napoca; 

   - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Cluj; 

   - operatori de salubritate; 

   - organizaţii neguvernamentale pentru protecţia mediului; 

   - arii naturale protejate de interes naţional şi judeţean, situri Natura 2000, parcuri şi    

         spaţii verzi.  

 

4.1.2.1.5. Funcţia medicală a municipiului Cluj-Napoca 

 

 Fundamentarea teoretică a acestei clasice funcţii urbane este construită pe pe cele două 

subspaţii: cel al îngrijirii medicale oficializate şi cel al îngrijirii “nelicenţiate”. 
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 Dincolo de orice idee taxonomică asupra acestei funcţii, dincolo de “caracterul” său 

intern sau extern, ea este în concepţia noastră o funcţie civică. Primul său scop este sănătatea 

cetăţii şi apoi, prin dezvoltare, devine inclusive “bazică”.  

 Structura funcţiei medicale a municipiului Cluj-Napoca: 

   - spitale, în număr de 10 în 2010, cuprinzând la rândul lor 62 de secţii/clinici;  

   - policlinici, în număr de nouă în 2010; 

   - trei institute medicale 

   - opt spitale particulare;  

   - 20 centre medicale particulare;  

   - şapte laboratoare medicale particulare;  

   - 362 cabinete stomatologice şi 96 laboratoare de tehnică dentară;  

   - 112 farmacii particulare şi 27 depozite farmaceutice; 

   - 164 cabinete pentru medicină de familie; 

   - 33 de cabinete şcolare; 

   - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcare (SMURD) Cluj; 

   - Serviciul Judeţean de Ambulanţă Cluj, etc. 

 

4.1.2.1.6. Funcţia de securitate a municipiului Cluj-Napoca 

  

 În fundamentarea teoretică relevăm faptul că oraşul îşi asigură securitatea printr-un 

subsistem care incumbă un mare număr de instituţii şi structuri din toate domeniile: 

administraţie publică; ordine publică; prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; structuri 

informative; prevenirea criminalităţii economico-financiare; gardă de mediu; securitate 

alimentară; structuri competente şi prerogate pentru situaţii speciale, etc. Funcţia de securitate 

este o funcţie vitală în sensul taxonomiei noastre. 

 Structura funcţiei de securitate a municipiului: 

 
Fig. 23. Proiecţia geografică a funcţiei de securitate în planul 

municipiului Cluj-Napoca în 2010 
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4.1.2.2. Funcţiile culturale ale municipiului Cluj-Napoca 

 

 Cultura, funcţiile culturale, ca expresie organizatorică şi structurală a “conceptelor 

antropologice fundamentale” (A. Marga, 2009) a avut încă de la urbogeneză rolul 

fundamental în: cunoaşterea lumii; educaţia societăţii oraşului; “pătrunderea istoriei”; 

construirea noii societăţi şi la “naşterea unei noi lumi” (E. Laszlo, 2009). Iată câteva motive 

pentru care ezităm, din punct de vedere taxonomic, să încadrăm fenomenul cultural la 

categoria “servicii” conform clasificării lui C. Clark, 1945. 

 Constatăm că “oraşele culturale” (V. Surd, 2003) mai ales, se remarcă printr-o 

complexitate existenţială astfel încât, pentru ele, funcţia culturală devine vitală (cel puţin 

conjunctural-vitală). 

 În acest context al geografiei, oraşul stăpâneşte o poziţie dominantă, care crează 

“fenomenul polarizării culturale” şi “…va configura ariile de convergenţă şi pe cele 

izocronale” (I. Bădescu, N. Radu, 1980; V. Surd, 2003). 

 Suntem obligaţi astfel de realităţi obiective să constatăm că apare o complexitate a 

funcţiilor culturale, complexitate care ne conduce la nomenclaturizarea nu a funcţiei culturale, 

ci a funcţiilor culturale. 

 
Fig. 30. Proiecţia geografică a funcţiilor culturale în planul  

municipiului Cluj-Napoca în 2010 

 

  4.1.2.2.3. Funcţia educativă de masă a municipiului Cluj-Napoca 

 

 Concepţia integratoare a fenomenului cultural într-un “oraş cultural” (Cluj-Napoca) 

ne-a determinat să introducem şi funcţia educativă la categoria funcţiilor culturale. Îi 

recunoaştem totuşi acestui subsistem cultural o anumită autonomie taxonomică, însă l-am 

considerat ca parte fundamentală, fundaţia sistemului cultural. Structura şi nivelul sistemului 

de educaţie sunt determinate de structura şi nivelul cultural al societăţii, al comunităţii urbane. 
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4.1.2.2.3.2. Structura funcţiei educative de masă a municipiului Cluj-Napoca  

 
Fig. 33. Sistemul educativ preuniversitar al municipiului Cluj-Napoca în 2010 

 

  4.1.2.2.4. Funcţia universitară a municipiului Cluj-Napoca 

 

 În fundamentarea acestei funcţii relevăm în cadrul complexităţii ei unele trăsături 

definitorii precum: “transdiferenţa”; caracterul funcţional vital-conjunctural; “clasicitatea” 

funcţiei. 

 Relevăm la 4.1.2.2.4.2. mutaţiile produse în structura funcţiei universitare după 

momentul de prag 1989-1990:  

- dispariţia învăţământului ideologic, partinic; 

- fenomene centrifuge de segregare a învăţământului pe naţionalităţi (cazul 

naţionalităţii maghiare); 

- creşterea numărului de universităţi; 

- apariţia instituţiilor de învăţământ private şi confesionale (de la preşcolar la 

universităţi); 

- creşterea explozivă a numărului de facultăţi şi studenţi (incluzând şi studenţi străini 

– peste 2.000 în 2007/2008); 

- apariţia unor forme de învăţământ alternative; 

- înfiinţarea de instituţii pedagogice şi academice cu recunoaştere internaţională; 

- restructurări repetate ale sistemului de învăţământ.  

 La 4.1.2.2.4.3. relevăm poziţia sistemică şi oferta funcţiei universitare a municipiului 

Cluj-Napoca şi evidenţiem caracterul funcţiei.  

 Din punct de vedere al „sectorului de bază” (V. Surd, 2003) al structurii municipiului 

Cluj-Napoca, folosindu-ne de metoda de evaluare a repartiţiei populaţiei active în sectoarele 

de activitate, putem estima „populaţia funcţională” a municipiului în funcţia universitară 

astfel: 
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 a) după numărul persoanelor active în învăţământ/cadre didactice în învăţământul 

superior. De exemplu, în 2009, situaţia se prezenta astfel:  

   

                                Număr persoane active în  

                                                     învăţământul clujean               13.508 

Populaţie funcţională = ------------------------------------------ × 100 = ----------- × 100 = 27,75%     

                                 Număr cadre în                               3.749  

                                               învăţământul superior clujean                  

  

 b) raportat la „coeficientul de localizare” a învăţământului (conform Strategiei de 

Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca, 2006), avem: 

            Număr activi în învăţământul naţional 

            ----------------------------------------------- 

            Număr total activi în economia naţională 

Coeficient de localizare  =  ------------------------------------------------------------- = 1,06 

            Număr activi în învăţământul local 

            -----------------------------------------  

            Număr total în economia locală  

=> coeficientul economiei invăţământului clujean (funcţia educativ-universitară) este mai 

mare decît 1 => funcţie concentrată local şi deci lucrează pentru exterior. 

  

 c) conform evaluării diferenţial-comparative între numărul elevilor şi numărul 

studenţilor cuprinşi în sistemul educaţional, la 2008, în sociosistemul Cluj-Napoca, avem:  

 Număr studenţi (61487) – [Număr elevi (40243) · 0,5] = 41365, de unde rezultă că în 

sistemul universitar clujean învaţă 41365 studenţi din exterior; raportul teoretic studenţi 

locali/studenţi externi = 1:2; raportul între ponderea nebazică (internă) şi bazică (externă) a 

funcţiei universitare este net în favoarea celei externe. 

 

  4.1.2.2.5. Funcţia spiritual-religioasă a municipiului Cluj-Napoca 

 

 În concepţia noastră, funcţia spiritual-religioasă, asemănător altor funcţii consacrate 

(clasice), este în dese cazuri o funcţie urbogenetică (a se vedea oraşele “consacrate”) sau 

primele oraşe, care erau religioase. 

 În analiza funcţiei spiritual-religioase pornim de la trivalenţa dimensională a spaţiului 

(conform V. Surd, 2005), dar mai departe trecem la plurivalenţa geografică în care o funcţie 

acţionează în: spaţiul spiritual; spaţiul economic; spaţiul militar; spaţiul urban, etc. 

 Susţinem caracterul vital al funcţiei religioase şi ne însuşim reflecţia lui P. Ţuţea 

(1992) “Poziţia omului este determinată de relaţia cu Divinitatea, cosmosul, semeni şi sine”. 

În consecinţă, considerăm că funcţia spiritual-religioasă alături de funcţiile rezidenţiale şi de 

securitate aparţine tripticului vital urban.  
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  4.1.2.2.5.2. Elementele funcţional-sistemice ale funcţiei religioase a municipiului  

Cluj-Napoca  

 
Fig. 47. Proiecţia geografică a funcţiei religioase în planul municipiului Cluj-Napoca (2010) 

 

4.1.2.2.6. Funcţia ştiinţifico-academică a municipiului Cluj-Napoca 

 

 Fundamentarea teoretică a funcţiei stă sub imperativul unei geografii majore (înalte), 

care se datorează spiritului iscoditor al minţilor înalte şi în care se vorbeşte despre “societatea 

cunoaşterii”, cunoaştere prin conştiinţă, etc. În acest spirit, oraşul, ca geosistem, se remarcă 

prin trăsături şi relaţii prin care colecţionează, conservă, intepretează şi multiplică actul 

ştiinţific. Această activitatea culturală este suţinută de funcţia ştiinţifico-academică. 

 Mai relevăm că funcţia ştiinţifico-academică este una rară, nu este la îndemâna 

oricărui oraş. În taxonomia propusă, se justifică o asemenea funcţie? Afirmăm că da şi 

susţinem fundamentarea cu şase argumente. 

 

  4.1.2.2.6.2. Elementele structural-funcţionale ale funcţiei ştiinţifico-academice 

 
Fig. 49. Proiecţia geografică a funcţiei ştiinţifico-academică în planul municipiului  

Cluj-Napoca (2010) – principalele elemente 
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4.1.2.2.7. Funcţia sportivă a municipiului Cluj-Napoca 

 

 Prin repetiţie ciclică, astăzi, cultura fizică este sinonimă cu societatea modernă şi 

sănătoasă. Între “sistemele teritoriale” (I. Ianoş, 2000), care sunt capabile să cultive şi să 

dezvolte printr-o “logistică instituţională” cultura fizică şi sportul sunt în primul rând oraşele. 

Această relaţie generează şi cultivă în multe cazuri funcţia sportivă, ca act de cultură şi de 

civilizaţie şi care în multe cazuri generează o adevărată “industrie a sportului”. 

 

  4.1.2.2.7.2. Elementele structural-funcţionale ale funcţiei sportive a municipiului Cluj-

Napoca 

 
Fig. 51. Proiecţia geografică a funcţiei sportive în planul municipiului Cluj-Napoca (2010) 

 

4.1.2.3. Funcţiile administrativ-politice 

  

 Continuare a fundamentării făcute la funcţia administrativ-civică, aici argumentăm că 

funcţia administrativ-politică (în general) este expresia instituţională a organizării superioare a 

structurilor geospaţiale umane, ca “rezultat al unei chibzuinţe…” (V. Surd, 2003). 

 Prin trecerea caracterului administrativ al localităţii la funcţiile civic-urbane, partea 

administrativ-politică rămâne o categorie de sine stătătoare, specifică numai nivelelor 

holarhice superioare: judeţ; regiune de dezvoltare; stat sau structuri suprastatale. 

 

  4.1.2.3.2.1. Elementele funcţiei administrativ-politice judeţene a municipiului 

 - Consiliul Judeţean Cluj; 

 - Instituţia Prefectului Judeţului Cluj; 

 - alte instituţii ale Statului; 

 - servicii deconcentrate ale Guvernului României;  

 

  4.1.2.3.3.1. Elementele funcţiei administrativ-politice regionale a municipiului 

 - Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest  

 -  Consiliul de Dezvoltare Regională 
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 -  Direcţia Regională de Statistică Cluj  

 

4.1.2.4. Funcţia comercială a municipiului Cluj-Napoca 

 

 În fundamentarea teoretică relevăm istoric evoluţia comerţului de la faza “comerţului 

fără negustori”, trecem prin etape superioare care ating “sistemele de aşezări” (V. Surd, 

2003), relevăm rolul monedei în evoluţia comerţului, rolul factorilor dinamizatori (negustorii, 

moneda şi originea creditului), încheind cu aşezarea oraşului în vârful piramidei comerciale 

contemporane generate de „frontiera europeană” (I. Bădescu, 1993). Acest periplu 

gnoseologic ne susţine analiza funcţionalistă a sistemului comercial urban din Cluj-Napoca. 

 

  4.1.2.4.2. Logistica instituţională funcţiei comerciale a municipiului 

 
Fig. 58. Proiecţia geografică a funcţiei comerciale în planul 

municipiului Cluj-Napoca în 2010 

 

4.1.2.5. Funcţiile turistice ale municipiului Cluj-Napoca 

 

 Funcţia turistică, expresie a relaţiei de necesitate între elementul uman orăşenesc şi 

elementul construit, este individualizată în geografia urbană în sec. XX prin serviciile turistice 

pe care oraşul le asigură (de acum) programat. 

 Apare la finele sec XX acea specializare funcţională, care permite „clasificarea 

oraşelor” (V. Surd, 2003) în oraşe turistice, care crează şi asigură servicii turistice. 

 Şcoala geografică clujeană vede acest fenomen socio-economic la scară planetară (N. 

Ciangă, 2001) prin trei elemente: cererea turistică; potenţialul turistic şi legătura dintre 

primele două, constând din deplasare, consum turistic şi intecorelaţiile determinante cu 

celelalte ramuri socio-economice. 
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 Bazându-ne pe fundamentări din teză şi pe altele studiate, am abordat funcţiile 

turistice ale municipiului Cluj-Napoca pornind de la construcţia raportului trifuncţional 

urban: necesitate-ofertă-relaţie funcţională instituţională. 

 Oraşul îşi crează funcţii turistice specializate atâta vreme cât poate acoperi triunghiul 

funcţional. Pe baza acestei acoperiri, am propus pentru Cluj-Napoca următoarea taxonomie: 

- funcţia comercial-turistică;  

- funcţia cultural-turistică;  

- funcţia medical-turistică;  

- funcţia religios-turistică;  

- funcţia plezirturistică (loisir-turistică);  

- funcţia sportiv-turistică.  

 Aceste funcţii turistice, se observă că au “lărgit piaţa la limită” (A. Marga, 2008). 

Secţiunea 4.1.2.5.2. cuprinde logistica funcţiilor turistice ale municipiului Cluj-Napoca. 

 

4.1.2.6. Funcţia financiară a municipiului Cluj-Napoca 

 

 Intervenţia, folosirea şi administrarea monedei au generat un sistem specializat în 

istorie: sistemul financiar. Acest sistem crează instituţii logistice specializate. Astăzi, acest 

tablou perfecţionat şi sofisticat cuprinde: 

  - sisteme financiar-bancare mondiale;  

  - sisteme financiar-bancare internaţionale;  

  - sisteme financiar-bancare transnaţionale;  

  - bănci centrale (naţionale);  

  - instituţii fiscale;  

  - instituţii financiare;  

  - instituţii bursiere;  

  - organizaţii bursiere;  

  - bănci;  

  - instituţii de credit;  

  - instituţii de plată;  

  - instituţii nebancare;  

  - alte instituţii (de plată, financiare,  

    nefinanciare, etc.). 

 

4.1.2.7. Funcţia juridică a municipiului Cluj-Napoca 

 

 Instituţiile juridice ale unui sistem teritorial de nivel microreferenţial au rolul de 

reglare şi autoreglare sistemică, menită să împiedice “autodistrugerea colectivităţilor prin 

combatere reciprocă” (J. Szczepanski, 1972). În funcţie de nivelul holarhic ocupat, instituţiile 

juridice din geografia unui oraş pot avea jurisdicţie locală, judeţeană sau teritorial-regională. 

În acest fel, în mod obiectiv, un oraş care deţine în geografia sa astfel de instituţii are o funcţie 

juridică. 

 În general, această funcţie este bazică, nu prin resursele atrase, ci prin “fluxul de masă, 

energie şi informaţie” (V. Surd, P. Cocean, 1978) pe care îl pune în mişcare. 

  

  4.1.2.7.2. Elementele structural-funcţionale ale funcţiei juridice a municipiului Cluj-Napoca. 

- instanţe de judecată: Curtea de Apel Cluj; Tribunalul Cluj; Tribunalul Comercial Cluj;   

- Tribunalul Militar Cluj-Napoca şi Judecătoria Cluj-Napoca. 

- parchete; 

- Camera Notarilor Publici Cluj; 
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- Camera Executorilor Judecătoreşti; 

- Corpul Experţilor Judiciari Cluj; 

- Corpul Experţilor Criminalişti Cluj; 

- Arhiva electronică de garanţii reale imobiliare prin operatorii autorizaţi; 

- traducătorii autorizaţi de către Ministerul Justiţiei; 

- Baroul de avocaţi Cluj.  

 

4.1.2.8. Funcţia transport-vehiculatorie a municipiului Cluj-Napoca 

  

 Fundamentarea teoretică a domeniului pleacă de la clasificarea transporturilor 

complexe după criteriul tipologic:  

- după mediul fizico-geografic utilizat: ...  

- după categoria vehiculelor: ... 

- după geosistemul utilizat: ...  

- din punct de vedere sociosistemic: ... 

- din punct de vedere al obiectului transportului: ... 

- din punct de vedere al căilor de transport: ...  

- în funcţie de interesul investiţional: ... 

- în funcţie de combinarea mijloacelor şi formelor de transport: ... 

 Sistemul transporturilor, într-o geografie urbană, crează o complexitate, care impune 

adevărate tipare intraurbane: tipare stradale; tipare de intersecţii; tipare urbane; tipare 

evolutive (V. Surd et al., 2005; S. Filp, 2009), tipare proiective, etc. 

 Noi, în acest proiect îl privim ca pe un megasistem, conform fundamentării lansate de 

Anne Kaijser (2005) în care trebuie să analizăm subsistemele sale din următoarele 

perspective: 

- sistemul de transport urban trebuie privit, nu ca sistem tehnic, ci ca sistem socio-

tehnic, pentru că întregul cadru instituţional (logistica instituţională) este constituit din 

componente tehnice, instalaţii, oameni, organisme şi cadru instituţional;  

- sistemul de transport urban cuprinde reţele de căi ferate, drumuri, noduri, staţii ale 

subsistemelor, parcări, vehicule, străzi, pietoni, biciclişti, etc.  

- toate reţelele şi vehiculele sistemului furnizează două tipuri de fluxuri: de oameni şi 

de bunuri;   

- oraşul generează două fluxuri ecosociale: unul de intrare (alimente şi alte necesităţi) 

şi unul de ieşire (deşeuri şi produse finite);  

- geografia managerială a oraşului se confruntă cu rezolvarea, în sistemul circulaţiei şi 

transportului urban, a unei instituiri de „geografie normativă” şi a unei logistici 

instituţionale, care să împace două aspecte divergente ale sistemului: subsistemul 

circulaţiei individuale, pietonale, dar mai ales cu automobile personale şi subsistemul 

transportului public.  

 Secţiunea 4.1.2.8.2. cuprinde vasta logistică instituţională a funcţiei transport-

vehiculatorii a municipiului Cluj-Napoca 
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4.1.2.9. Funcţia infocomunicaţională a municipiului Cluj-Napoca 

   

 Funcţia infocomunicaţională, pe care o propunem ca funcţie sistemică şi nu 

subsistemică, este specifică oraşului postmodern. În clasificările oficiale sau neoficiale, 

comunicaţiile şi transporturile figurează în poziţii diferite sau împreună, însă în toate apare 

într-o formă sau alta comunicaţiile sau informaţia. Acest ansamblu crează azi adevărate 

definiţii ale oraşului: 

   - oraşul virtual (C. Martin, 1978); 

   - ciberspaţiu (W. Gibson, 1982); 

   - oraşul informaţional (M. Castells, 1989); 

   - oraşul invizibil (M. Batty, 1990); 

   - comunitatea electronică (A. Poster, 1990); 

   - teleoraş (T.A. Fathy, 1991); 

- teletopia (Piorunski, 1991); 

- oraşul inteligent (J. Latterasse, 1992);  

- flexi-oraşul (Judy Hillman, 1993);  

- comunitatea virtuală (H. Rheingold, 1994); 

- ciberville (H. von Schuber, 1994), etc.  

 În această complexitate dinamică a oraşului de azi, acesta nu îşi poate atinge menirea 

decât prin autogenerarea unei funcţii specializate: funcţia infocomunicaţională. 

 

  4.1.2.9.2. Logistica instituţională a funcţiei infocomunicaţionale a municipiului Cluj-Napoca 

 
Fig. 73. Proiecţia geografică a funcţiei infocomunicaţionale în planul 

municipiului Cluj-Napoca în 2010 

 

4.1.2.10. Funcţia militară a municipiului Cluj-Napoca 

 

 Nu există în istoria aşezărilor europene oraş care să nu fi avut şi funcţie militară până 

în sec. XVII, când frontiera iudaică a atins maturitatea definitorie, configurându-se în 

“frontiera europeană” (I. Bădescu, D. Dungaciu, 1995). Din acest moment, funcţia militară a 

oraşelor s-a transformat, dobândind valenţe noi. Azi, pentru oraşele care o deţin, funcţia 

militară asigură o sumă de elemente, stări şi relaţii intra şi intersistemice, care pot concura ca 

importanţă şi rang cu celelalte funcţii terţiare. 

 

  4.1.2.10.2. Elementele funcţiei militare a municipiului Cluj-Napoca 

- Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”; 
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- Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca; 

- Centrul Militar Zonal Cluj; 

- Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare al 

Judeţului Cluj (O.M.E.P.T.A. Cluj); 

- Cercul Militar Cluj-Napoca; 

- Sindicatul Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere - Filiala Cluj-Napoca; 

- Organizaţia Judeţeană a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere Cluj; 

- Asociaţia Naţională a Veteranilor şi Văduvelor de Război - Filiala Cluj.  

 

4.1.2.11. Funcţia frontalieră a municipiului Cluj-Napoca 

 

 Majoritatea şcolilor geografice privesc geosistemul urban din perspectivă 

funcţionalistă, apreciindu-l ca pe un organism viu (asemănător corpului uman), iar în cadrul 

acestui comportament, acesta îşi manifestă şi îşi consacră o serie de funcţii (I. Serageldin, E. 

Shluger, Joan M. Brown, 2001). Bazându-ne pe o lungă serie de contribuţii remarcabile în 

abordarea feneomenului frontierei şi raportând acest fenomen la: conceptul geografic de zonă 

de influenţă urbană; la concepţia asupra urbogenezei, etc., considerăm că între funcţiile 

urbane trebuie nomenclaturizată funcţia frontalieră. Abordarea ei profundă şi sistemică va 

releva că, între funcţiile urbogenetice, funcţia frontalieră ocupă în toate cazurile una dintre 

primele poziţii, şi adeseori prima. Acesta este şi cazul concret al municipiului Cluj-Napoca. În 

subcapitolul “Cluj-Napoca - o construcţie a frontierelor”, scoatem în evidenţă că acest 

municipiu este, fundamental, expresia şi rezultatul expansiunii “frontierelor” în spaţiul daco-

român. 

   

  4.1.2.11.2. Logistica instituţională a funcţiei frontaliere a municipiului Cluj-Napoca 

 

 În structura geosistemică a municipiului Cluj-Napoca nu există element antropic care 

să nu aparţină funcţiei frontaliere a oraşului (atât în istorie cât şi în prezent). Elementele 

(“logistica instituţională”) acestei funcţii se clasifică astfel: 

- elemente instituţional-culturale: instituţii academice; instituţii cultural-artistice; 

instituţii de învăţământ superior; asociaţii şi uniuni culturale. 

- elemente religioase; 

- elemente politico-ideologice: partide politice; organizaţii politice şi ideologice.   

- elemente economice: societăţi şi firme agricole; societăţi şi firme industriale; societăţi 

şi firme comerciale; societăţi şi firme turistice; societăţi şi firme de cercetare şi inovare 

economică. 

- elemente ale sistemului de securitate: elemente ale sistemului de securitate civică; 

elemente ale sistemului de securitate naţională; elemente ale sistemului de securitate 

ecologică. 

- elemente ale sistemului socio-demografic: organizaţii etnice; organizaţii 

neguvernamentale. 

- elemente ale suprasistemelor internaţionale şi transnaţionale; 

- elemente sistemic-financiare. 
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4.2. Analiza diagnostic a funcţiilor terţiare ale municipiului Cluj-Napoca 

 

 Am conceput pentru această analiză o schemă cu următoarea structură: 

 
Fig. 83. Structura schemei de diagnoză a funcţiilor terţiare din 

geosistemul Cluj-Napoca (prelucrare după I. Ianoş, 2000) 

 

 Această schemă reuşeşte în concepţia noastră să analizeze structural-sistemic întreaga 

sferă geografică a unei funcţii terţiare sau a unui subsistem terţiar. 

 

4.2.2. Analiza subsistemului funcţiilor civice din geosistemul Cluj-Napoca 

 

 Din subsistemul funcţiilor terţiare ale municipiului Cluj-Napoca introducem în această 

schemă de analiză subsistemul funcţiilor civice, numit subsistemul funcţional-civic. 

 

4.2.2.1. A. Delimitarea teritorială  

 

 Apreciem ca “delimitare” suprapunerea ariilor de influenţă şi de atracţie (V. Surd, 

2003), mai exact aria teritorială a cel puţin trei funcţii.  

 
 

Fig. 84. Pattern-ul 

subsistemului funcţional 

civic al municipiului  

Cluj-Napoca în 2010 
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B. Această parte, intitulată “Individualitatea subsistemului funcţional-civic din geosistemul 

Cluj-Napoca”, cuprinde “Cantitatea, strutura şi morfologia fluxurilor fiecărei funcţii civice 

din geosistemul urban Cluj-Napoca”, astfel:  

 - B.1.1. Cantitatea, structura şi morfologia fluxurilor generate de funcţia rezidenţială 

 - B.1.2. Cantitatea, structura şi morfologia fluxurilor generate de funcţia de securitate 

 - B.1.3. Cantitatea, structura şi morfologia fluxurilor generate de funcţia urbanistică a 

 municipiului Cluj-Napoca 

 - B.1.4. Cantitatea, structura şi morfologia fluxurilor generate de funcţia medicală a 

 municipiului Cluj-Napoca 

 - B.1.5. Cantitatea, structura şi morfologia fluxurilor generate de funcţia administrativ-

 civică a municipiului Cluj-Napoca 

 - B.1.6. Cantitatea, structura şi morfologia fluxurilor generate de funcţia ecologică a 

 municipiului Cluj-Napoca 

 

C. Integrarea subsistemului funcţional-civic în geosistemul urban şi în sistemele holarhice 

superioare 

 

 „Integrarea” relaţională a subsistemului civic-urban din geosistemul Cluj-Napoca 

poate fi sugestiv apreciată prin categoria şi nivelul de integrare relaţională. 

 1) Funcţia rezidenţială - Dintr-o evaluare statistic-secvenţială a rezultat că raportul 

fluxurilor de intrare/ieşire în acest subsistem din geosistemul urban Cluj-Napoca este de ¼ în 

defavoarea ieşirilor. 

 2) Funcţia de securitate - subsistemul funcţional de securitate atinge în momentul de 

faţă doar un nivel de integrare relativ echilibrat  

 3) Funcţia administrativ-civică - subsistemul funcţional administrativ-civic al 

municipiului Cluj-Napoca se situează la un nivel echilibrat şi excedentar sub raportul 

fluxurilor de integrare holarhică. 

 4) Funcţia urbanistică - Subsistemul funcţiei urbanistice a municipiului Cluj-Napoca 

se evidenţiază din punct de vedere ale integrării ca extrem de instabil şi agresiv. Conturarea 

nivelului de integrare rezultă din tabloul interogativ, care cuprinde un număr de nouă 

întrebări. 

 5) Funcţia medicală - raporturile sistemice dintre subsistemul funcţional medical 

clujean cu celelalte sisteme holarhice sau vecine sunt echilibrate şi organizatoare în spaţiul 

geografic. 

 6) Funcţia ecologică – integrarea funcţiei ecologice cu sistemele vecine sau 

superioare este foarte complexă. Tabloul relaţiilor deficitare în oglindă cu cele excedentare 

cuprinde următoarele raporturi de stare:  

 - relaţii de integrare prin ofertă ecosistemică; 

 - relaţii de integrare ecodeficitară în sistemul holarhic. 

 Raporturile funcţionale de integrare a subsistemului eco-urban Cluj-Napoca cuprind 

elemente bune şi rele, dar încă valoarea finală a acestuia este deficitară.  
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 Această integrare deficitară a geosistemului urban Cluj-Napoca în spaţiul mezo şi 

macrogeografic este rezultatul unor factori şi a unor procese obiective (inclusiv „frontaliere”) 

în faţa cărora răspunsul geosistemului este nesatisfăcător. 

 Dincolo de supralicitarea unor modeste rezultate şi de emfaza unor „proiecte” şi 

„planuri strategice”, peisajul ecosistemic în Cluj-Napoca este din toate punctele de vedere 

nesatisfăcător. 

 

D. Evoluţia (dinamica) subsistemului funcţional civic urban din geosistemul Cluj-Napoca în 

perioada 1990-2010 

 

 Pentru realizarea unei “imagini” sugestive a evoluţiei subsistemului civic-urban, 

suntem obligaţi să apelăm la principiul istoric prin alegerea unei perioade destul de mari, şi 

anume 1990-2010. Factorii de presiune la care subsistemul civic-urban al geosistemului Cluj-

Napoca era supus în momentul de prag 1989-1990.  

 - factori endogeni: 

- regimul de „oraş închis” din punct de vedere rezidenţial; 

- starea de securitate civică era percepută de populaţie ca o permanentă 

insecuritate; 

- administraţia oraşului, din punct de vedere civic, al vieţii cotidiene, al 

confortului civic, etc., era subordonată unor deziderate economice şi politico-

ideologice care erau cu mult depăşite de aspiraţiile populaţiei (factorului 

uman), etc. 

 - factori exogeni: 

- „fenomenul frontierei euroatlantice”; 

- „fenomenul frontierelor locale” (frontiera maghiară de exemplu); 

- dezintegrarea sistemului socialist mondial, etc.  

 

E. Funcţionalitatea subsistemului civic urban din geosistemul Cluj-Napoca 

 

 Pentru analiza funcţionalităţii subsistemului civic-urban al municipiului Cluj-Napoca, 

bazându-ne pe schema de analiză-diagnoză, am conceput următoarea construcţie conceptuală: 

  

Fig. 109. Funcţionalitatea 

subsistemului funcţional civic din 

geosistemul Cluj-Napoca 
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 Această construcţie epistemologică porneşte de la principiul director, care recunoaşte 

că “funcţionalitatea unui sistem” (I. Ianoş, 2000) este etajul analitic superior al diagnozei, este 

nivelul de autoorganizare şi nivelul stării structural-sistemice al acestuia. Funcţionalitatea este 

oglinda generalizatoare a concluziilor reieşite din diagnoză. 

 

  E.1. Structuri de bază şi relaţiile dintre acestea 

 

 Pentru economia de spaţiu şi pentru sistematizare am construit un tablou al relaţiilor 

intrasistemice între funcţiile civice, evidenţiind pentru fiecare din ele câte o (una) relaţie, pe 

care aceasta o introduce spre fiecare dintre celelalte funcţii. Evident că la fiecare funcţie mai 

există altele asociate celei din tablou. 

 

  E.2. Componentele cu rol polarizator în subsistemului civic-urban Cluj-Napoca 

 

 Funcţionalitatea subsistemului civic-urban Cluj-Napoca este caracterizată într-un mod 

hotărâtor de numărul şi puterea elementelor cu rol polarizator. Rolul şi funcţia polarizatoare a 

fiecărui element din subsistemul nostru pot fi puse în evidenţă sugestiv printr-un tablou al 

zonelor (ariilor) de influenţă pe care le generează fiecare dintre funcţiile subsistemului în 

geosistemul holarhic superior Cluj-Napoca. Pentru aceasta, vom introduce în determinarea 

teritorială a ariei de polarizare elementele care generează mărimea şi forţa atracţiei: populaţie, 

forţă de muncă, aria de influenţă/atracţie, caracterul funcţiei (bazic/nebazic, extern/intern), 

distanţa maximă de influenţă, direcţiile de influenţă, etc. Din suprapunerea acestora (analitic 

şi spaţial), vom observa numărul şi felul componentelor sistemice care au rol polarizator.  
 

Tabelul 87. Tabloul ariilor de influenţă generate de funcţiile civice 

ale geosistemului Cluj-Napoca 

Tipul zonei de influenţă 

Funcţia/funcţiile ce 

determină zona de 

influenţă 

Zona  de influenţă 

propriu-zisă 

Zona de influenţă maximă 
(determinată de funcţia cu cea mai 

mare arie de influenţă) 

Funcţia medicală 

 

Zona de influenţă minimă 
(determinată de funcţia cu cea mai 

mică arie de influenţă) 

Funcţia rezidenţială 

Perimetrul construit al municipiului 

Cluj-Napoca 
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Tabelul 87. Tabloul ariilor de influenţă generate de funcţiile civice 

ale geosistemului Cluj-Napoca 

Tipul zonei de influenţă 

Funcţia/funcţiile ce 

determină zona de 

influenţă 

Zona  de influenţă 

propriu-zisă 

Zona de influenţă definitorie 
(determinată de cel puţin trei 

funcţii civice) 

Funcţia de securitate 

 

Funcţia ecologică 

 

Funcţia medicală 

Teritoriul judeţelor Cluj, Sălaj, 

Bihor, Maramureş şi Satu Mare 

 
 

 

 Ce rezultă din punct de vedere al funcţionalităţii subsistemului civic-urban Cluj-

Napoca? Rezultă că din cele şase funcţii sistemice, trei au o arie de influenţă care depăşeşte 

graniţa geosistemului Cluj-Napoca în asemenea măsură încât reduc geosistemul (în raport cu 

aria de influenţă) până la la sensul de „loc central”, de pol de atracţie (de convergenţă). Cele 

trei funcţii, în ordinea puterii polarizatoare, sunt: 1) funcţia medicală; 2) funcţia ecologică şi 

3) funcţia de securitate.  

   

  E.3. Nivelul de organizare a subsistemului funcţional civic din geosistemul Cluj-Napoca 

  

 Considerăm că nivelul de organizare sistemică poate fi evaluat sugestiv printr-o formă 

analitic-statistică din care să rezulte raporturi relevante între: numărul elementelor sistemice; 

forma lor de organizare şi spaţiul geografic pe care îl organizează elementul funcţional. 

Propunem în consecinţă, pentru sistematizarea demersului analitic, următoarea formă:  
 

Tabelul 88. Evaluarea nivelului de organizare a subsistemului funcţional-civic al 

municipiului Cluj-Napoca în 2010 

Funcţia civică 
Elementele 

funcţionale 

Nivelul ierarhic 

de organizare 

atins 

Spaţiul 

geografic pe 

care 

elementele îl 

organizează 

Spaţiul 

geografic 

organizat de 

funcţie 

Numărul de 

persoane 

integrate în 

sistemul 

logistico-

instituţional 

Nivelul de 

organizare a 

subsistemului 

funcţional-

civic 

Funcţia 

de securitate 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

Judeţean Cluj 

Responsabilitate 

judeţeană 

Spaţiul de 

securitate al 

judeţului 

Cluj 

Cuprinde 

geosisteme 

microspaţiale 

(locale) până 

Peste 200 

Subsistemul 

funcţional- 

civic al 

municipiului 



29 

 

Funcţia civică 
Elementele 

funcţionale 

Nivelul ierarhic 

de organizare 

atins 

Spaţiul 

geografic pe 

care 

elementele îl 

organizează 

Spaţiul 

geografic 

organizat de 

funcţie 

Numărul de 

persoane 

integrate în 

sistemul 

logistico-

instituţional 

Nivelul de 

organizare a 

subsistemului 

funcţional-

civic 

Gruparea de 

Jandarmi 

Mobilă Cluj-

Napoca 

Unitate operativă 

de intervenţie 

regională 

Spaţiul 

regional de 

securitate 

civică al 

Regiunii 6 

Nord-Vest 

la 

mezospaţiale 

judeţene, 

regionale şi 

zonale. 

Circa 200 

Cluj-Napoca 

este cel mai 

mare şi mai 

important 

subsistem 

terţiar al 

municipiului 

din punctul de 

vedere al 

funcţiilor pe 

care le 

cuprinde. 

Toate aceste 

funcţii civice 

ies în primul 

rând în 

evidenţă prin 

instituţii 

specifice şi 

specializate, 

majoritatea 

fiind instituţii 

publice, ale 

oraşului, şi nu 

societăţi 

comerciale 

(bazate pe 

profit). 

Inspectoratul 

pentru Situaţii 

de Urgenţă 

„Avram Iancu” 

al Judeţului 

Cluj 

Inspectorat 

judeţean 

Spaţiul  

judeţean de 

securitate 

Cluj 

120 

Inspectoratul de 

Poliţie al 

Judeţului Cluj 

Securitate şi 

ordine publică 

judeţeană 

Spaţiul  

judeţean de 

securitate 

Cluj 

- 

Poliţia 

Municipiului 

Cluj-Napoca 

Instituţie de 

securitate urbană 

Spaţiul urban 

Cluj-Napoca 
- 

Şcoala de 

Agenţi de 

Poliţie 

„Septimiu 

Mureşan” Cluj-

Napoca 

Nivel regional 

Spaţiul 

interjudeţean 

Cluj, Alba, 

Bihor, Sălaj, 

Mureş, 

Bistriţa-

Năsăud 

24 de dascăli 

(comisari, 

subcomisari 

şi agenţi) 

Direcţia 

Judeţeană de 

Informaţii Cluj 

Organizare 

judeţeană 

Spaţiul  

judeţean de 

securitate 

Cluj 

- 

Direcţia Poliţia 

Comunitară din 

Primăria Cluj-

Napoca 

Poliţie 

comunitară 

Spaţiul urban 

Cluj-Napoca 
66 

SC Pază şi 

Protecţie SA 

Organizare 

teritorială în cinci 

birouri 

Spaţiul  

judeţean de 

securitate 

Cluj 

295 
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Funcţia civică 
Elementele 

funcţionale 

Nivelul ierarhic 

de organizare 

atins 

Spaţiul 

geografic pe 

care 

elementele îl 

organizează 

Spaţiul 

geografic 

organizat de 

funcţie 

Numărul de 

persoane 

integrate în 

sistemul 

logistico-

instituţional 

Nivelul de 

organizare a 

subsistemului 

funcţional-

civic 

Biroul Apărare 

Civilă, 

Securitate şi 

Sănătate în 

Muncă 

Serviciu 

comunitar în 

cadrul Primăriei 

Spaţiul urban 

Cluj-Napoca 
- 

Administraţia 

Bazinală de 

Apă Someş-

Tisa 

Cinci sisteme de 

gospodărire a 

apelor 

Spaţiul 

regional-

hidrografic 

Someş 

455 

Direcţia 

Sanitară 

Veterinară şi 

pentru 

Siguranţa 

Alimentelor 

Cluj 

Organizare 

judeţeană şi 

locală 

Spaţiul 

judeţean Cluj 
145 

Funcţia 

medicală 

10 spitale 

Unităţi medicale 

teritorial-

regionale 

Spaţiul 

naţional 

Cuprinde 

geosisteme 

mezospaţiale 

judeţene şi 

regionale 

Circa 1400 

9 policlinici 

Unităţi medicale 

teritorial-

regionale 

Spaţiul 

naţional 
Circa 900 

8 spitale 

particulare; 4 

policlinici 

particulare; 20 

centre medicale 

particulare; 47 

laboratoare 

medicale 

particulare; 362 

cabinete 

stomatologice; 

96 laboratoare 

de tehnică 

dentară; 27 

depozite 

farmaceutice; 

112 farmacii 

particulare; 164 

cabinete medici 

de familie 

Unităţi medicale 

particulare 

teritorial-

regionale 

Spaţiul 

transilvănean 
Circa 1300 
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Funcţia civică 
Elementele 

funcţionale 

Nivelul ierarhic 

de organizare 

atins 

Spaţiul 

geografic pe 

care 

elementele îl 

organizează 

Spaţiul 

geografic 

organizat de 

funcţie 

Numărul de 

persoane 

integrate în 

sistemul 

logistico-

instituţional 

Nivelul de 

organizare a 

subsistemului 

funcţional-

civic 

SMURD Cluj 
Unitate din cadrul 

ISU Cluj 

Spaţiul 

judeţului 

Cluj 

140 

Serviciul 

Judeţean de 

Ambulanţă Cluj 

şi cele două 

servicii 

particulare de 

ambulanţă 

Unitate judeţeană 

şi două unităţi 

private 

Spaţiul 

judeţului 

Cluj 

502 

CAS Cluj 

Unitate cu 

organizare 

judeţeană 

Spaţiul 

judeţului 

Cluj 

123 

Institutul de 

Sănătate 

Publică Cluj 

Unitate medicală 

profilactică, 

subordonată 

direct 

Ministerului 

Sănătăţii 

Spaţiul 

regional 

 (10 judeţe) 

- 

38 ONG-uri 

Organizaţii 

neguvernamentale 

axate pe ocrotirea 

sănătăţii 

Spaţiul 

regional 
Circa 160 

Funcţia 

administrativ-

civică 

Primăria 

Municipiului 

Cluj-Napoca 

Organizare 

municipală 

Spaţiul 

municipiului 

Cluj-Napoca Cuprinde doar 

geosisteme 

microspaţiale 

(locale) 

811 

Consiliul Local 

al Municipiului 

Cluj-Napoca 

Corp ales, 

funcţionând în 

cadrul Primăriei 

Spaţiul 

municipiului 

Cluj-Napoca 

27 

Funcţia 

ecologică 

Primăria 

Municipiului 

Cluj-Napoca 

(subunităţile 

sale de protecţia 

mediului) 

Organizare 

municipală 

Spaţiul 

municipiului 

Cluj-Napoca 

Cuprinde 

geosisteme 

microspaţiale 

(locale) până 

la 

mezospaţiale 

29  
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Funcţia civică 
Elementele 

funcţionale 

Nivelul ierarhic 

de organizare 

atins 

Spaţiul 

geografic pe 

care 

elementele îl 

organizează 

Spaţiul 

geografic 

organizat de 

funcţie 

Numărul de 

persoane 

integrate în 

sistemul 

logistico-

instituţional 

Nivelul de 

organizare a 

subsistemului 

funcţional-

civic 

Agenţia 

Regională 

pentru Protecţia 

Mediului Cluj-

Napoca 

For de mediu 

regional 

Spaţiul 

Regiunii 6 

Nord-Vest 

judeţene, 

regionale şi 

zonale. 36 

Comisariatul 

Regional Cluj al 

Gărzii 

Naţionale de 

Mediu 

For regional de 

securitate 

ecologică  

Spaţiul 

judeţelor 

Cluj, Bihor, 

Bistriţa-

Năsăud, 

Sălaj, Satu 

Mare, 

Maramureş 

16  plus 

comisarii şi 

personalul 

auxiliar din 

comisariatele 

judeţene 

Bihor, 

Bistriţa-

Năsăud, 

Sălaj, Satu 

Mare şi 

Maramureş 

Organismul 

Intermediar 

Regional POS 

Mediu Cluj-

Napoca 

Organism 

intermediar de 

mediu pe 

Regiunea 6 Nord-

Vest 

Spaţiul 

Regiunii 6 

Nord-Vest 

21 

Consiliul 

Judeţean Cluj – 

Compartimentul 

Mediu 

Aparat de mediu 

din cadrul forului 

judeţean 

Spaţiul 

judeţului 

Cluj 

10 

Grădina 

Botanică 

„Alexandru 

Borza” 

Subsistem de 

conservare al 

mediului natural  

din cadrul UBB 

Spaţiul 

submunicipal 

(Zona 

Clinicilor) 

47 

Direcţia Silvică 

Cluj-Napoca 

Organizare 

judeţeană 

Spaţiul 

judeţului 

Cluj 

342 

Inspectoratul 

Teritorial de 

Regim Silvic şi 

Vânătoare Cluj 

Organizare 

regională 

Spaţiul 

judeţelor 

Cluj, Alba, 

Bistriţa-

Năsăud, 

Maramureş 

54 

Operatori de 

salubritate 
Firme private  

Spaţiul 

interjudeţean 
Circa 750 
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Funcţia civică 
Elementele 

funcţionale 

Nivelul ierarhic 

de organizare 

atins 

Spaţiul 

geografic pe 

care 

elementele îl 

organizează 

Spaţiul 

geografic 

organizat de 

funcţie 

Numărul de 

persoane 

integrate în 

sistemul 

logistico-

instituţional 

Nivelul de 

organizare a 

subsistemului 

funcţional-

civic 

ONG-uri pentru 

protecţia 

mediului 

Organizaţii 

neguvernamentale  

Spaţiul 

interjudeţean 
Circa 2300 

Funcţia 

rezidenţială 

Primăria 

Municipiului 

Cluj-Napoca şi 

Consiliul Local 

cu regiile 

autonome 

Organizare 

municipală 

Spaţiul 

municipiului 

Cluj-Napoca 

Cuprinde 

toate tipurile 

de geosisteme 

(de la micro la 

macrospaţiale) 

811 

 A.N.L. şi 

programele 

naţionale 

Organizare 

naţională 

Spaţiul 

municipiului 

Cluj-Napoca 

- 

Firme 

antreprenoriale 

de construcţii; 

agenţii 

imobiliare; 

persoane fizice 

autorizate 

Firme private şi 

persoane fizice 

Spaţiul 

interjudeţean, 

regional, 

naţional 

9926 

Funcţia 

urbanistică 

Consiliul Local 

al Municipiului 

Cluj-Napoca 

For municipal 

ales 

Spaţiul 

municipiului 

Cluj-Napoca 

Spaţiul 

geografic de 

organizare 

funcţională 

cuprinde 

geosisteme 

micro şi 

mezospaţiale. 

27 

Primăria 

municipiului 

Cluj-Napoca 

Organizare 

municipală 

Spaţiul 

municipiului 

Cluj-Napoca 

51 

Consiliul 

Judeţean Cluj 

Organizare 

judeţeană 

Spaţiul 

judeţului 

Cluj 

16 

Serviciul de 

Controlul 

Calităţii 

Lucrărilor în 

Construcţii 

Organism tehnic 

judeţean 

Spaţiul 

judeţului 

Cluj 

17 

OAR - Filiala 

Transilvania 

Organizaţie 

regională 

independentă, 

non-profit  

Spaţiul 

provincial 

transilvan 

506 
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Funcţia civică 
Elementele 

funcţionale 

Nivelul ierarhic 

de organizare 

atins 

Spaţiul 

geografic pe 

care 

elementele îl 

organizează 

Spaţiul 

geografic 

organizat de 

funcţie 

Numărul de 

persoane 

integrate în 

sistemul 

logistico-

instituţional 

Nivelul de 

organizare a 

subsistemului 

funcţional-

civic 

 RUR – Biroul 

Teritorial 

Regiunea Nord-

Vest 

Organizaţie 

teritorial-

regională a 

urbaniştilor 

Spaţiul 

Regiunii 6 

Nord-Vest 

223 

   

  E.4. Arii şi puncte critice în subsistemul funcţional civic al municipiului Cluj-Napoca 

 
Fig. 110. Exemple de puncte şi arii critice în subsistemul funcţional-civic  

al municipiului Cluj-Napoca în 2010 

 

  E.5. Concluzii asupra stării şi funcţionalităţii subsistemului civic-urban din geosistemul 

Cluj-Napoca 

 

 Vom adopta pentru concluzii asupra funcţionalităţii subsistemului civic-urban din 

geosistemul Cluj-Napoca trei direcţii: 

 - echilibrul său; 

 - dezechilibrele sale; 

 - funcţionalitatea sa pentru atingerea menirii sale. 

 Tabloul diagnozei subsistemului civic-urban al municipiului ne conduce la 

următoarele concluzii geografice: 
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Tabelul 89. Lista elementelor de echilibru şi dezechilibru din  

subsistemul funcţional civic al geosistemului Cluj-Napoca 

Elemente de echilibru Elemente de dezechilibru 

Funcţia rezidenţială conferă siguranţa locuirii în 

geosistem prin asigurarea tuturor necesităţilor vitale 

pentru factorul uman: apă potabilă; energie (calorică şi 

electrică); aer curat (în limite standardizate); libertatea de 

mişcare, spaţiu locuibil, etc. 

Funcţia rezidenţială nu este capabilă să acopere necesarul 

de confort spaţial şi nici minimul de spaţiu locuibil 

pentru populaţia municipiului. 

Funcţia de securitate este organizată şi dispune de 

logistica instituţională care să asigure geosistemului 

acoperirea operativă a tuturor necesităţilor de securitate: 

securitatea libertăţilor cetăţeneşti; securitatea proprietăţii; 

securitatea de mişcare; securitatea muncii; securitatea 

alimentară; securitatea sanitar-veterinară, etc. 

Nivelul de securitate civică a geosistemului nu a crescut 

direct proporţional cu creşterea subsistemului funcţional 

de securitate. În condiţiile în care instituţiile sistemului 

de securitate civică s-au înmulţit de la 4 în 1989 la 14 în 

2010 (instituţii publice), starea de securitate civică a 

scăzut invers proporţional. 

Funcţia administrativ-civică dispune de toate categoriile 

de instituţii competente şi prerogate legal pentru 

administrarea normală a geosistemului urban Cluj-

Napoca 

Nivelul de organizare instituţională a subsistemului este 

permanent depăşit de: nivelul problematicilor; birocraţie; 

mobilitatea socio-economică; instabilitatea sistemului 

politic (holarhic superior); procesele frontierei, etc. 

Funcţia urbanistică a municipiului va fi „întregită” de 

mult aşteptata actualizare a P.U.G.-ului Cluj-Napoca, 

realizată de către un consorţiu format din Universitatea 

Tehnică Cluj-Napoca şi birourile de proiectare SC 

Planwerk SRL şi Bog`Art SRL. 

 

Funcţia urbanistică este total depăşită, conceptual, 

instituţional şi etic. Din punct de vedere urbanistic, 

geosistemul Cluj-Napoca se află într-un permanent  

dezechilibru: un P.U.G. care a suferit o sumedenie de 

derogări; lipsă strategii de dezvoltare; lipsă resurse 

financiare; construcţii haotice; etnogentrificare, etc. 

Funcţia medicală relevă o structură foarte consolidată, 

sistemic integrată în structura urbană Cluj-Napoca, 

echilibrată şi puternic polarizatoare pentru o largă arie 

geografică şi pentru spaţii geografice suprapuse 

(aparţinând unui sistem ierarhizat pe multe niveluri). 

Este funcţia civică în măsură să acopere funcţional toate 

„etajele” care definesc menirea sa: 

în securitatea medicală a populaţiei; 

în securitatea medico-sanitară a geosistemului; 

în echilibrarea şi autoorganizarea sistemului civic urban; 

în spaţiul de civilizaţie şi cultură civică urbană; 

în asigurarea stării de sănătate a populaţiei pentru un 

spaţiu geografic foarte mare şi complex (la nivel 

mezospaţial şi macrospaţial); 

în organizarea forţei de muncă şi a spaţiului ocupaţional, 

etc. 

Este funcţia care în orice taxonomie are, pentru 

geosistemul Cluj-Napoca, un rol dominant şi polarizator; 

poate fi numită civică, internă, dar şi externă, bazică în 

acelaşi timp cu nebazică, putând fi numită, într-un 

cuvânt, definitorie pentru geosistemul Cluj-Napoca 

Poziţia sa excesiv dominantă în geosistem crează o 

asemenea stare de atracţie în forţa de muncă specializată, 

încât dezavantajează repartizarea echilibrată a 

competenţelor şi elitelor medicale în spaţiul geografic de 

influenţă. 

Din punct de vedere ecologic, municipiul Cluj-Napoca 

este un centru de concepţie, organizare, planificare şi 

educaţie pentru dezvoltarea durabilă a unui spaţiu 

geografic foarte larg (mezospaţiu). 

Geosistemul Cluj-Napoca este în acelaşi timp cel mai 

agresiv element geografic în mezospaţiul înconjurător 

din punct de vedere ecologic. Este poluator pentru 

macrospaţiu, are elemente de risc potenţial ecologic, este 

capabil să producă „evenimente” ecogeografice, este 

„prădător” pentru mediul natural, etc. 

  

 Concluzia finală este că subsistemul funcţiilor civice din geosistemul urban Cluj-

Napoca îşi atinge menirea prin: 

 - asigurarea necesităţilor vitale; 

 - nivel de autoorganizare superior şi complex; 
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 - integrare durabilă a geosistemului în sistemele ierarhice superioare.  

 

4.3. Funcţiile terţiare şi geografia prospectivă a municipiului Cluj-Napoca. Abordare 

euristică 

 

 La subcapitolele 4.1. şi 4.2 din acest capitol am parcurs geografia funcţiilor terţiare şi 

modul lor de organizare, precum şi analiza diagnostic a funcţiilor terţiare ale municipiului 

Cluj-Napoca (secvenţial). Continuând demersul epistemologic, în baza schemei de abordare 

analitică a unui sistem/subsistem geografic (mai exact subsistemul funcţiilor terţiare ale 

municipiului Cluj-Napoca), vom trece la cea de a treia etapă: geografia prospectivă a 

municipiului Cluj-Napoca în secţiunile reprezentative pentru sistemul funcţiilor sale terţiare. 

Modul de abordare euristic urmăreşte identificarea şi relevarea unor posibile evoluţii 

geografice în geosistem generate de poziţia şi evoluţia subsistemului funcţiilor terţiare, dar şi 

în raport inversat. Pe scurt, vom ridica spre reflecţie şi atenţie geografică posibilele evoluţii în 

geosistem în care funcţiile terţiare pot avea roluri organizante sau dezorganizante. 

 Din punct de vedere al geografiei prospective, în geosistemul urban Cluj-Napoca vom 

folosi în analiză, din ingineria convergentă, principiul „toate eforturile îndreptate pentru 

atingerea aceleiaşi ţinte”, iar prin metoda euristică vom parcurge drumul de la idee (proiect, 

posibilitate) până la ţintă (realizare, stadiu evolutiv, etc.), în mod critic şi funcţionalist, 

conform căruia perspectivele unei evoluţii într-un geosistem pot fi obiective şi în concluzie 

necontrolabile, dar şi prevăzute, proiectate, planificate, trecând riguros şi obligatoriu, în 

parcursul proiecţiei geografice, prin puncte critice de neocolit. Credem că doar aşa geografia 

poate să îşi atingă dezideratul de ştiinţă prospectivă, în evoluţia durabilă atât a unui spaţiu 

antropic cât şi în înţelegerea perspectivelor de evoluţie ale sistemelor antropice, în cazul 

nostru municipiul Cluj-Napoca. Prin această abordare a perspectivei geografice într-un sistem 

urban putem oferi „instrumentele” epistemologice acelei geografii manageriale pe care am 

propus-o în capitolele anterioare. În concluzie, schema epistemologică pe care o vom folosi va 

fi conform figurii nr. 111. 

 Componentele generale – în cele cinci tablouri facem prezentarea principalelor 

componente ale geosistemului în cele cinci holarhii: Cluj-Napoca în context european; Cluj-

Napoca în context naţional; Cluj-Napoca în context regional; Cluj-Napoca în context 

judeţean şi Cluj-Napoca în context metropolitan. 

 Urmează componentele favorabile evoluţiei durabile a subsistemului funcţional terţiar 

al municipiului: ex. o logistică instituţională universitară excelentă, reversul medaliei fiind 

componentele restrictive: ex. nesincronizarea dezvoltării subsistemului universitar cu piaţa 

muncii naţionale fie prin supradezvoltare (supracreştere numerică) fie prin cantonarea în 

specializări fără acoperire în piaţa muncii sau prin supralicitarea unor specializări în ştiinţele 

umane (ştiinţe politice, management, ştiinţe juridice), care nu oferă societăţii consistenţă şi 

competenţă intelectuală, ci iluzii sau presiuni nejustificate asupra pieţei muncii.  
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Interacţiunile elementelor subsistemului terţiar în evoluţia geosistemului Cluj-Napoca 

 

 Conform teoriei complexităţii, într-un sistem complex, importanţa majoră o au nu 

elementele sistemului, nu suma elementelor, nu forţa elementelor componente în structură, ci 

interacţiunile dintre componente „...complexitatea este o proprietate născută din 

interacţiunea părţilor ... se manifestă doar la nivelul sistemului însuşi” (P. Cilliers, 1998).  

 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, ca element cauză în interacţiunea sistemică, 

impune o complexitate de relaţii. În lucrare prezentăm nouă din principalele interacţiuni ale 

acestui element terţiar reprezentativ. 

 O altă formă de evidenţiere a interacţiunilor în subsistemul terţiar clujean poate fi 

făcută printr-un „tablou” al elementelor sistemice cu funcţii multiple (complexe). Vom 

construi deci un tablou funcţional cu principalele elemente ale subsistemului terţiar şi cu 

funcţiile pe care acestea le susţin (principale şi secundare). 
 

Tabelul 107. Tabloul funcţional al principalelor elemente ale subsistemului terţiar din 

municipiului Cluj-Napoca şi funcţiile susţinute de acestea în 2010 

Nr. 

crt. 
Elementul geosistemic 

Principala funcţie 

susţinută 

Funcţiile secundare 

pe care le susţine 

1. 
Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Cluj 
Educativă de masă 

- Educativ-turistică 

- Sportivă 

- Infocomunicaţională 

2. 
Universitatea Tehnică 

Cluj-Napoca 
Universitară 

- Infocomunicaţională 

- Transport-vehiculatorie 

- Urbanistică 

- Educativ-turistică 

- Frontalieră 

- Comercială 

3. 

Arhiepiscopia Ortodoxă 

Română a Vadului, 

Feleacului şi Clujului 

Spiritual-religioasă 

- Religios-turistică 

- Educativă de masă 

- Universitară 

4. 
Festivalul Internaţional de 

Film Transilvania 
Cultural-festivă 

- Cultural-artistică 

- Educativ-turistică 

- Transport-vehiculatorie 

- Educativă de masă 

- Frontalieră 

- Universitară 

- Comercial-turistică 

5. 
Opera Naţională Română 

Cluj-Napoca 
Cultural-artistică 

- Cultural-festivă 

- Transport-vehiculatorie 

- Frontalieră 

6. 
Filiala Cluj a 

Academiei Române 
Ştiinţifico-academică 

- Universitară 

- Educativ-turistică 

- Frontalieră 

- Cultural-artistică 
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Nr. 

crt. 
Elementul geosistemic 

Principala funcţie 

susţinută 

Funcţiile secundare 

pe care le susţine 

7. 
Direcţia pentru Sport a 

Judeţului Cluj 
Sportivă 

- Educativ de masă 

- Urbanistică 

- Cultural-festivă 

- Transport-vehiculatorie 

- Universitară 

- Administrativ-civică şi 

Administrativ-politică judeţeană 

8. 
Direcţia de Sănătate a 

Judeţului Cluj 
Medicală 

- Universitară 

- Securitate 

- Ecologică 

- Comercială 

9. 
Arhitectul-şef al 

Municipiului Cluj-Napoca 
Urbanistică 

- Universitară 

- Administrativ-civică 

- Administrativ-politică judeţeană 

şi regională 

- Medicală 

- Ecologică 

10. 
Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca 
Administrativ-civică 

- Educativă de masă 

- Cultural-festivă 

- Sportivă 

- Rezidenţială 

- Educativ-turistică 

- Infocomunicaţională 

- Transport-vehiculatorie rutieră 

- Ecologică 

- Funcţia frontalieră 

11. 
Compartimentul Mediu – 

Consiliul Judeţean Cluj 
Ecologică 

- Administrativ-politică judeţeană 

şi regională 

- Educativ-turistică 

- Medicală 

- Urbanistică 

- Universitară 

- Transport-vehiculatorie rutieră 

- Administrativ-civică 

12. 
Consiliul Local al 

Municipiului Cluj-Napoca 
Rezidenţială 

- Urbanistică 

- Educativă de masă 

- Ecologică 

- Sportivă 

- Cultural-festivă, etc. 

13. 

Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Cluj 

„Alexandru Vaida Voevod” 

Securitate 

- Administrativ-politică judeţeană 

şi regională 

- Administrativ-civică 

- Educativă de masă 

- Juridică 

- Transport-vehiculatorie 

- Sportivă 

- Infocomunicaţională 

- Frontalieră 
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Nr. 

crt. 
Elementul geosistemic 

Principala funcţie 

susţinută 

Funcţiile secundare 

pe care le susţine 

14. Curtea de Apel Cluj Juridică 

- Securitate 

- Administrativ-politică judeţeană 

şi regională 

- Administrativ-civică 

- Infocomunicaţională 

15. Consiliul Judeţean Cluj 
Administrativ-politică 

judeţeană 

Restul funcţiilor terţiare ale 

municipiului Cluj-Napoca 

16. 
Agenţia de Dezvoltare 

Regională Nord-Vest 

Administrativ-politică 

regională 

- Infocomunicaţională 

- Frontalieră 

17. 
Divizia 4 Infanterie 

„Gemina” 
Militară 

- Urbanistică 

- Culturale 

- Ecologică 

- Comercială, etc. 

18. Polus Center Comercială 

- Frontalieră 

- Cultural-festivă 

- Comercial-turistică 

- Urbanistică 

19. Banca Transilvania Financiară 

- Infocomunicaţională 

- Frontalieră 

- Comercială 

20. RATUC Cluj-Napoca 

Transport-

vehiculatorie 

intraurbană 

- Urbanistică 

- Transport-vehiculatorie rutieră 

- Educativ de masă 

21. 
Regionala CFR Călători 

Cluj 

Transport-

vehiculatorie 

feroviară 

- Urbanistică 

- Universitară 

- Educativ de masă 

22. 
Aeroportul Internaţional 

Cluj-Napoca 

Transport-

vehiculatorie aeriană 

- Frontalieră 

- Cultural-festivă 

- Comercială 

- Militară 

- Urbanistică 

23. 
Direcţia Regională de Poştă 

Cluj 

Transport-

vehiculatorie specială 

- Infocomunicaţională 

- Urbanistică 

- Transport-vehiculatorie aeriană 

- Transport-vehiculatorie feroviară 

24. 

Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale – Oficiul Judeţean 

de Telecomunicaţii Speciale 

Cluj 

Infocomunicaţională 

- Securitate 

- Administrativ-politică judeţeană 

şi regională 

- Administrativ-civică 

- Militară 

 

Factorii de presiune din subsistemul terţiar, cu efect geosistemic în evoluţia viitoare a 

municipiului Cluj-Napoca 

 

 Vom construi o taxonomie a factorilor după principiul originii şi anume: interni şi 

externi. Din ambele categorii, îi vom alege pe cei cu forţa şi efectul geografic previzibil, 

menţinând în listă câte un factor din fiecare subsistem funcţional. 

 De exemplu, factorii interni de presiune din subsistemul funcţional terţiar al 

municipiului Cluj-Napoca sunt:  
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- potenţialul universitar-academic al funcţiei universitare;  

- volumul, diversitatea şi calitatea consumurilor şi serviciilor comerciale din funcţia 

comercială;  

- potenţialul funcţiei medicale, bazat pe patrimoniu, tradiţie, competenţă şi dezvoltare;  

- logistica instituţională foarte bine structurată a subsistemului administrativ, la toate 

cele trei niveluri (local, judeţean şi regional);  

- potenţialul turistic dispune de o gamă de resurse patrimoniale, culturale, economice, 

de divertisment, naturale, etc.;  

- infrastructura logistică a funcţiilor transport-vehiculatorii este depăşită moral, tehnic, 

geotehnic şi istoric;  

- şocul momentului de prag 1989-1990 şi prelungirea stării de tranzienţă, factor generic 

pentru toate subsistemele funcţiilor terţiare ale municipiului Cluj-Napoca;  

- consolidarea unui centru teologic regional cu instituţii teologice de rang înalt, dar şi cu 

un permanent potenţial de confruntare ideologică şi religioasă;  

- geosistemul Cluj-Napoca deţine un subsistem instituţional cultural-artistic de rang 

academic în toate domeniile cultural-artistice (teatre, opere, biblioteci, muzee, biserici 

şi catedrale, organizaţii culturale, universităţi, etc.);  

- existenţa unei logistici instituţionale în domeniul urbanismului cu veleităţi elitiste şi cu 

putere modelară şi de influenţă într-un spaţiu naţional-provincial;  

- existenţa unei permanente tensiuni social-administrative alimentate de interese 

partizan-politice, etnosociale, geopolitice, etc.;  

- Cluj-Napoca este oraşul regional şi provincial cu “reprezentativitate” instituţională şi 

academică în domeniul evoluţiei durabile, în paralel cu starea de cel mai mare 

generator de deşeuri din judeţ (circa ½ din cantitatea generată) şi cel mai agresiv oraş 

regional faţă de mediu;  

- subsistemul militar generează şi va genera situaţii de confruntare generate de interese 

geopolitice, patrimoniale, urbanistice, antreprenoriale, dar mai ales frontaliere; 

existenţa în geosistem a unui subsistem militar, cu nivel de simbol naţional, constituie, 

pentru frontierele agresive, un motiv generator de tensiune, un factor de presiune cu 

implicaţii funcţionalist-sistemice;  

- ca al doilea centru financiar-bancar românesc, Cluj-Napoca generează procese 

financiar-bancare cu efecte “barometrice” în toate domeniile vieţii socio-politice, 

economice şi politice;  

 

Direcţiile strategice ale dezvoltării geosistemului urban Cluj-Napoca 

- direcţia economică 

- direcţia turistică 

- direcţia urbanistică 

- direcţia dezvoltării resursei umane 

- direcţia dezvoltării comunitare: 

 domeniul comunitar pentru tineret; 

 domeniul comunitar pentru sport; 

 domeniul comunitar pentru cultură; 
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 domeniul comunitar pentru servicii sociale; 

 domeniul pentru sănătate şi asistenţă medicală; 

 domeniul comunitar al organizaţiilor neguvernamentale (ONG). 

 

Proiectarea „evoluţiei durabile” a spaţiului urban Cluj-Napoca prin metode euristice 

 

 Punctul 4.3. din schema noastră de analiză a sistemului funcţiilor terţiare abordează 

geografia prospectivă şi proiectarea ei pentru o evoluţie durabilă. O metodă pretabilă este 

metoda euristică PERT (Project Evaluation and Review Technique), pretabilă pentru sisteme 

mari şi complexe. Pentru scopul nostru, în această teză vom simplifica etapele “programării 

proceselor complexe prin metoda drumului critic” (L. Marian, 2007), introducând în caseta 

tehnică două etape: lista activităţilor şi construcţia graficului reţea. În consecinţă, lista 

operaţiunilor geomanageriale pentru evoluţia durabilă a spaţiului urban Cluj-Napca sunt 

următoarele: 

1. Topografierea teritoriului municipiului Cluj-Napoca  

2. Elaborarea planului topografic al municipiului – scara 1:10 000  

3. Elaborarea planurilor topografice speciale pe domenii de “sisteme tehnice mari” 

4. Elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului  

5. Elaborarea Planului Urbanistic General al municipiului  

6. Proiectarea dezvoltării tehnice urbane din municipiul Cluj-Napoca 

7. Reevaluarea şi definitivarea structurală a PUG în conformitate cu proiectele sistemelor 

tehnice şi cu strategia de dezvoltare, etc.  

8. Fundamentarea şi elaborarea “strategiei de dezvoltare” a Zonei Metropolitane Cluj-

Napoca  

9. Fundamentarea şi elaborarea unei geografii normative pentru teritoriul municipiului 

Cluj-Napoca  

10. Proiectarea Planului general de evoluţie durabilă al municipiului Cluj-Napoca  

11. Votarea în Consiliul Local Cluj-Napoca a Planului Urbanistic General, a Strategiei de 

Dezvoltare a Zonei Metropolitane şi a tuturor planurilor şi proiectelor de dezvoltare 

durabilă de pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca  

12. Fundamentarea şi elaborarea planurilor financiare pentru realizarea Planului general 

de evoluţie durabilă a municipiului Cluj-Napoca şi a Zonei metropolitane  

13. Elaborarea şi proiectarea planurilor PERT şi Gantt pentru realizarea Planului general 

de evoluţie durabilă şi a planurilor speciale aparţinând de acesta  

14. Realizarea proiectelor din planul general de evoluţie durabilă a municipiului Cluj-

Napoca  
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5. Geografia funcţiilor terţiare şi “fenomenul frontierei” în municipiul Cluj-Napoca 

 

 În acest capitol, abordăm geografia subsistemului terţiar din geosistemul Cluj-Napoca 

în spaţiul creat de fenomenul frontierei, unul dintre cele mai complexe fenomene socio-

geografice pe care cercetătorii (sociologi, geografi, geopoliticieni, antropologi, istorici, etc.) l-

au aprofundat până azi. 

 Ca accepţiune socio-geografică, atunci când analizăm un geosistem urban precum 

Cluj-Napoca, fenomenul frontierei se integrează perfect în “Legea complexităţii progresive a 

geosferelor şi interacţiunii lor” (S. Mehedinţi, 1927). 

 Pornind aşadar de la filozofia conceptului de fenomen al frontierei, fundamentat de 

Frederick J. Turner şi abordat şi apoi aprofundat de o pleiadă de geopoliticieni, geografi şi 

sociologi, între care România are reprezentanţi pe S. Mehedinţi, I. Conea, I. Chelcea, A. 

Golopenţia, V. Mihăilescu, N. Iorga, I. Bădescu, D. Dungaciu, etc., punem în evidenţă şi în 

valoare raportul sistemic între frontieră ca fenomen şi geografia oraşelor (concret municipiul 

Cluj-Napoca). 

 În fundamentarea noastră, din această teză, nomenclaturizăm pe de o parte funcţia 

frontalieră a oraşului, în subsistemul funcţiilor terţiare, iar pe de altă parte punem în 

construcţia epistemologică raporturile dintre funcţiile terţiare ale municipiului Cluj-Napoca şi 

fenomenele frontierei. Relevăm în acest context o serie de concepte despre: 

 - rolul frontierei în definirea zonei de influenţă urbană a oraşului (municipiul Cluj-

Napoca); 

 - fundamentarea rolului, poziţiei şi funcţiei sistemice a oraşului în cadrul raportului 

“frontieră – zonă de influenţă urbană”. 

 - raporturile de influenţă dintre structurile oraşului şi structura teritoriului înconjurător, 

în câmpul frontierei; 

 - oraşul ca spaţiu de confruntare frontalieră; 

 - configurarea zonei de influenţă urbană în raport cu fenomenele frontierei; 

 - rolul configurator (pentru zona de influenţă urbană) a funcţiilor terţiare, în contextul 

fenomenelor frontierei; 

 - raporturile definitorii între conceptul frontierei şi principalele funcţii terţiare. 

Fig. 130. Planificarea evoluţiei durabile a 

spaţiului urban Cluj-Napoca prin grafic PERT 
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 În subcapitolul 5.3, propunem şi fundamentăm taxonomia fenomenelor frontierei în 

geografia geosistemului Cluj-Napoca în scopul fundamentării ulterioare a teoriei despre Cluj-

Napoca, o construcţie a frontierelor.  

 - frontiere autoexpansive:        

  - frontiera etnonaţională; 

  - frontiera romană; 

  - frontiera germană; 

  - frontiera europeană. 

 - frontiere vectoriale:    

  - frontiera iudaică - vectori: - frontiera iudeocreştină (vectorul ortodox şi  

  vectorul catolic) 

  - frontiera catolică – vectori: frontiera maghiară; frontiera imperială; 

  - frontiera maghiară - vectori: frontiera catolică; frontierele imperiale:  

  austriac; otoman; sovietic; frontiera nazistă; frontiera europeană   

  (resuscitarea Mitteleuropei) 

 În 5.4., avansăm şi supunem atenţiei concepţia prin care relevăm că geosistemul Cluj-

Napoca este o construcţie a frontierelor. Pentru aceasta evidenţiem “amprentele geografice” 

ale fiecărei frontiere, lăsate în geosistemul Cluj-Napoca, şi trăsăturile lor geodefinitorii. 

 

5.5. Funcţiile terţiare şi „procesele frontierei” în geografia municipiului Cluj-Napoca 

  

 Pornind de la definirea funcţiei urbane ca o relaţie de necesitate între elementele 

geosistemului şi starea acestuia şi care ţinteşte atingerea menirii oraşului, rezultă că între 

funcţiile acestuia şi procesele frontierei se autoorganizează relaţii structural-sistemice care 

construiesc o nouă geografie în Cluj-Napoca. Indiferent de caracterul frontierei analizate 

(locale, regionale, continentale, universale) fiecare va îmbrăca pe plan local trăsături şi 

procese “specifice”. 

 Din şirul proceselor frontaliere identificate în geoistoria municipiului Cluj-Napoca şi 

care evidenţiază relaţii sistemice cu funcţiile terţiare ale municipiului, am reţinut un număr 

limitat. Analiza fiecărui proces însă va evidenţia relaţii deterministice clare între funcţiile 

terţiare şi procesele frontierei. Din aceste relaţii au rezultat şi rezultă şi astăzi geografii 

speciale în geosistemul urban Cluj-Napoca. 
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