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RĂUSENI (COMUNĂ, JUDEȚUL BOTOȘANI) 

 

Comună situată în partea de nord-est a județului Botoșani, pe malurile râului Jijia, la o distanță de 

aproximativ 50 de kilometri de reședința de județ. Comuna are în componență 5 sate: Rediu, Doina, 

Stolniceni, Pogorăști și Răuseni (reședința), dintre care ultimul este probabil cel mai vechi, fiind 

atestat încă din anii 1425- 1433. Una dintre cele mai vechi mențiuni despre romii din comună 

datează din secolul al XVIII-lea și este legată de satul Rediu, aflat în stăpânirea boierilor Buzilă. 

Coform recensământul populației Moldovei din 1774, satul Rediu din ținutul Hârlău avea 10 

gospodării, dintre care 4 robi aflați în stăpânirea boierilor Buzne (de fapt, boierii Buzilă).  

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, satul a purtat denumirea de “Rediul lui Buzilă” și a fost 

arondat comunei Comândrești. În jurul anilor 1890, satul număra 280 de locuitori (60 de familii). 

Conform recensământului general din 1930, comuna Comândărești (redenumită Comândăreștii 

Vechi) număra 344 de locuitori, dintre care 5 erau romi. Comuna înveciată, Răuseni, avea 1113 

locuitori, dintre care 9 erau romi. În urma reformei administrative din 1931, Comândreștii- Vechi 

a fost desființată, iar localitățile sale componente au fost arondate comunei Răuseni, care acum 

îngloba satele Comândreștii-Vechi (redenumit ulterior Rediu), Doina, Pogorăști și Răuseni. 

Recensământul efectuat de Legiuniea de Jandarmi Botoșani în mai 1942 a identificat în comuna 

Răuseni 14 romi sedentari (4 familii) lipsiți de mijloace de existență și având, în unele cazuri, 

cazier. Pe lista finală a deportaților au fost incluși 2 romi nemobilizabili (o familie), cărora le-au 

fost românizate bunurile și au fost escortați de către jandarmii locali în Botoșani în jurul datei de 

12 septembrie 1942. După ce au fost preluați de Legiunea de Jandarmi din Botoșani, romii din 

comuna Răuseni au fost escortați spre gara din Botoșani pentru a fi îmbarcați în vagoane de tren 

și transportați în Iași. După o scurtă oprire în Iași, aceste vagoane cu deportați au fost atașate 

trenului special E7 Iași -Tighina, care a pornit spre Transnistria în dimineața zilei de 16 septembrie 

1942. Din păcate, nu au putut fi identificate alte informații cu privire la soarta acestor deportați 

romi în documentele vremii. 
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