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DELENI (COMUNĂ, JUDEȚUL IAȘI)  

 

Așezată pe malurile Bahluiului, comuna Deleni este situată în partea de nord a județului Iași, la o 

distanță de aproximativ 4 kilometri de orașul Hârlău. Comuna este alcătuită din șase sate: Feredeni, 

Leahu-Nacu, Maxut, Poiana, Slobozia și Deleni, dintre care ultimul este cel mai vechi, fiind atestat 

documentar încă din anul 1430. Prin intermediul vânzărilor moștenirilor și căsătoriilor, “Deleniii 

de mai sus de Hârlău” au trecut succesiv în stăpânirea mai multor familii boierești (Jumătate, 

Bocioc, Cantacuzino și Ghica) între veacurile al XV-lea și al XIX-lea. Noii proprietari au strămutat 

pe moșia lor, pe care lucrau deja țărani dependenți, coloniști ruși și romi.  

Romii au fost atestați în Deleni începând cu secolul al XVIII-lea ca robi ai boierilor Cantacuzini 

(ramura Deleanu), care au cumpărat satul în secolul trecut și au construit aici edificii impozante, 

precum conacul început în 1730, pe măsura averii și prestigiului lor social. Boierii din familia 

Cantacuzino-Deleanu au stăpânit numeroase sălașe de robi. Astfel, în 1749 marele logofăt 

Iordache Cantacuzino a lăsat prin testament urmașilor săi multe obiecte de preț, vii, sate cu vecini 

și 10 sălașe de robi. Recensământul populației Moldovei din anii 1772- 1773 a identificat în Deleni 

un număr de 94 de robi, iar cel din 1774 doar 30 de robi (o parte erau fierari, ciubotari sau lăutari). 

Delenii au trecut în stăpânirea familiei Ghica după 1778, iar pe cuprinsul întinselor moșii (inclusiv 

Delenii) stăpânite de Iordache Ghica-Deleni în anul 1820 trăiau un număr de 437 de robi (110 de 

sășașe de romi), dintre care 87 exercitau varii meșteșuguri, iar restul munceau în agricultură sau 

erau slujitori la curtea boierească. Legea privind emanciparea robilor boierești, adoptată în 

Moldova în 1855, a pus capăt stării de dependență personală a romilor din Deleni. Se presupune 

că o parte din foștii robi s-au așezat, alături de foștii clăcași, în satul Poiana.   

În jurul anului 1900, comuna Deleni, alcătuită din satele Maxut, Pârcovaci, Slobozia și Deleni, 

număra 2745 de locuitori (majoritatea erau români, alături de care trăiau mai multe familii de evrei 

și romi fierari și lăutari). Comuna a fost temporar arondată orașului Hârlău între anii 1929- 1931, 

astfel că nu s-a regăsit pe lista localităților recenzate în cadrul recensământului populației din 1930. 

După reforma administrației locale din anul 1931, comuna Deleni a fost re-înființată (îngloba 

începând cu 1931 satele Deleni, Maxut și Slobozia) și inclusă în județul Botoșani.  

Legiunea de Jandarmi Botoșani a identificat pe raza comunei Deleni un număr de 15 romi sedentari 

lipsiți de mijloace de trai și având, în unele cazuri, cazier. Pe lista finală a deportaților au fost 

incluse două femei, care au fost escortate de către jandarmii locali la sediul Legiunii de Jandarmi 

din Botoșani în jurul datei de 12 septembrie 1942. Ajunse în Botoșani, cele două deportate s-au 

alăturat convoiului de 356 romi ridicați de pe cuprinsul întregului județ Botoșani și au fost escortate 

spre gara din oraș, unde au fost îmbarcate în vagoane de tren și transferate în Iași în data de 14 

septembrie. După o scurtă staționare în Iași, aceste vagoane au fost atașate trenului special  E7 

Iași- Tighina, care a pornit spre Transnistria în dimineața zilei de 16 septembrie 1942. Nu au putut 

fi identificate alte informații cu privire la soarta deportatelor rome din Deleni. 
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