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HLIPICENI (COMUNĂ, JUDEȚUL BOTOȘANI) 

 

Comună alcătuită din trei sate (Victoria, Dragalina și Hlipiceni), situată în partea de sud a județului 

Botoșani, la o distanță de aproximativ 36 de kilometri de reședința de județ. Hlipiceni este probabil 

cel mai vechi sat din comună, fiind atestat documentar încă din anul 1546. Datele statistice cu 

privire romii din comună sunt foarte lacunare și târzii. În jurul anului 1900, satul Hlipiceni 

(denumit și Slobozia Hlipiceni) era arondat comunei Todireni și număra 713 locuitori (265 

familii), dintre care majoritatea erau ruși românizați. În deceniile următoare, satul a fost desprins 

de comuna Todireni și ridicat la rangul de comună, căreia i-au fost arondate satele Cobiceni 

(ulterior înglobat în satul Hlipiceni), Victoria și Dragalina. Recensământului general din 1930 a 

înregistrat în comună Hlipiceni 1582 de locuitori, dintre care 43 erau evrei și 19 romi.  

Legiunea de Jandarmi Botoșani a identificat în comuna Hlipiceni, în cadrul recensământului din 

mai 1942, 17 romi sedentari (3 famili) lipsiți de mijloace de trai. Pe lista finală a deportaților au 

fost incluși 9 romi nemobilizabili (2 familii), cărora le-au fost românizate bunurile și au fost 

escortați de către jandarmii locali în Botoșani în jurul datei de 12 septembrie. După ce au fost 

predați Legiunii de Jandarmi Botoșani, acești deportați au fost escortați la gara din oraș pentru a fi 

îmbarcat în vagoane de tren având drept destinație Iași. După o scurtă oprire 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, din păcate, alte informații despre soarta acestor 

deportați romi în documentele vremii. 
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