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Literatura de specialitate consacră un loc destul de modest problemei privitoare 

la rolul pe care îl avea Sibiul în administrarea organizării politice de autodeterminare a 
sașilor transilvăneni, a Universității Săsești. Studiile dedicate acestui for se rezumă la 
abordări succinte focalizate asupra temelor de cuprindere generală despre constituirea 
și rolul politic și juridic al Universității, ori despre chestiunile dezbătute la adunările 
sale. Cunoaștem doar ideile de bază în ceea ce privește problema gestiunii treburilor 
comune ale acestei organizații (din care făcea parte și orașul Cluj cu legături mai mult 
sau mai puțin strânse până la mijlocul secolului al XVI-lea), respectiv contopirea acestei 
administrații cu cea a Sibiului. 

Deciziile luate la adunarea generală a Universității erau executate de către 
primarul Sibiului prin intermediul aparatului administrativ al orașului său. În calitatea 
sa de lider necontestat al națiunii, primarul sibian a colectat taxele și impozitele datorate 
de municipiile săsești către fisc, a administrat fondul comun al municipiilor, a adunat 
veniturile și a achitat cheltuielile acestei administrații, fiind obligat, la sfârșitul 
mandatului său, să dea socoteală în fața reprezentanților scaunelor și districtelor despre 
felul cum a gestionat treburile comune. Odată cu formarea Principatului Transilvaniei, 
pe fondul sarcinilor și obligațiilor impuse națiunii săsești într-o măsură din ce în ce mai 
mare de către puterea centrală, rolul primarului Sibiului în conducerea afacerilor 
Universității a crescut simțitor. 

În prezentarea noastră vom încerca să arătăm ce rol a jucat Sibiul și primarul lui 
în gestionarea afacerilor Universității Săsești, care erau sarcinile sale obișnuite în 
conducerea organizației, cum a administrat finanțele acesteia, ce influență avea și prin 
ce instrumente de putere a exercitat control asupra desfășurării activităților curente 
chiar și în contextul unor posibile conflicte cu celelalte municipii săsești. 

 
   

 


