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Centru economic şi administrativ al regiunii de colonizare săsească din nordul Transilvaniei, Bistriţa şi-a 
consolidat rapid prestigiul şi influenţa nu doar asupra teritoriului arondat, Năsnerland, dar şi, prin legăturile 
comerciale şi politica-militare, în spaţiul mult mai larg al Transilvaniei, regatului Ungariei şi ţărilor învecinate. 
Afacerile interne, raporturile dintre cetăţenii urbei şi administraţia oraşului, evoluţia politică, corespondenţa, 
contactele şi reglementările comerciale înregistrate în formulări scrise au creat un fond arhivistic bogat, 
de o mare diversitate şi cu evidentă importanţă pentru cunoaşterea trecutului. Despre valoarea arhivelor 
bistriţene s-au pronunţat toţi cei care au luat contact şi au descifrat acte şi documente din această arhivă 1 • 

Spre exemplificare, Nicolae Iorga nota "am avut norocul să văd cel dintâi o adevărată comoară de limbă ca 
şi de lămuriri istorice" şi că "puţine arhive cuprind mai multă viaţă vie, colorată, zilnică românească decât 
arhivele bistriţene"2 • Constituirea, evoluţia, ordonarea şi cuprinsul acestui fond documentar merită rememorat 
şi integrat atitudinii generale de ordine şi rigoare promovate în mentalul colectiv şi în sistemul administrativ 
ale saşilor transilvăneni. 

Din punct de vedere administrativ, Districtul Bistriţa avea o registratură şi o administraţie separate de oraş, 
conduse de senatori. În fruntea oraşului era Magistratul format din juzi având în frunte pe judele suprem,12 juraţi 
şi centumvirii. Judele primar era reprezentantul oraşului în Dietă, iar dacă în anul următor nu era ales trecea 
în rândul senatorilor. Magistratul sau Senatul oraşului era alături de jude în rezolvarea tuturor problemelor 
de conducere ale oraşului, ei putând participa la şedinţele Dietei sau ca trimişi ai oraşului la Curte sau la 
Tezaurariat. Senatorii aveau în supraveghere comunele din district atât din punct de vedere administrativ, cât 
şi juridic. Judele şi senatorii erau ajutaţi de către comunitatea centumvirală sau corpul bătrânilor, care avea un 
scop consultativ. În fruntea acestora era oratorul. 

Pentru rezolvarea multiplelor sarcini ale oraşului activau mai mulţi funcţionari plătiţi sau onorifici: 
notari, administratori, curatori, vigesimatori, pârcălabul. Un rol important în cadrul cancelariei magistratului 
îi revenea notarului, numit pe viaţă, el trebuia să cunoască foarte bine limbile oficiale ale ţării şi să stăpânească 
foarte bine activitatea din domeniul administraţieP. 

Magistratul avea în subordine administraţia şi finanţele oraşului, elaborarea statutelor orăşeneşti şi a 
diferitelor decizii care constituiau acte normative pentru locuitorii oraşului şi districtului. În domeniul militar 
magistratul dispunea luarea unor măsuri pentru organizarea apărării oraşului prin construirea şi întreţinerea 
zidurilor de apărare, bastioanelor. În subordinea magistratului s-au creat de-a lungul activităţii acestuia o 
serie de servicii, ca: divizoratul (organul care se ocupa cu împărţirea averii celor decedaţi). serviciile sanitare, 
spitalul, etc. Comunele din valea Rodnei, erau conduse de un castelan, salariat al magistratului de Rodna, iar 
Târgui Rodna era condus de un magistrat în frunte cu un jude4• 
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