
IOAN. ,CREANGĂ. NO.TE GENEALOG1;CE. (1) 

GHEORGHE. SIBE.cHI 

Există deja ri1ail11iHte geÎlealogii Cd]lSaCl'atecriitbttlHii Ioi'tn Creîmgă" 
elaborate prin metoda sintetică (Radu Manoliu, Leca Morariu, Lucian pre- 
l\',scll).UltimaapatineSclllptor111ui V. A. Gheorghită şi este, Jncluslîn,albumul 
10al1. Creangâ editat la "Jul1Î!nea"în 1.83,.Firesc.'9y.fi·fl.eci cao alţă·gCl!:iaI9gie 
elaborată la un interval aşa de scurt, ne referim la intervenţia de faţă, săoperee 

cu.mto,aaalitică (St.onitz). Qricît4e cutezătqare arfi,9 astfelde!iţţiativă, 
sorţii ele. izbînd,ă, .deocam dată, sînt mi I11mi, , datorită 1tiatusllh\i, c:e informaţii 
(plltreireensăn,Îlltwile fetllate, în 1774 şi 1820;(cît.i. ,a as,ftnţei,cteIQr.e 
sturedv'iIri aI1tel.89Hrezent reluare poate fi justifţcată'aIlliciHI tot toda 
sintetică,Win iÎltellţia(\ l()calizare în tif1lP şi spat,iu atuturorindiviziloy, 
îninăsura accesului la sursele informationale, dar şi a exis.tllţei,infornlaţ;ii19r 
căutate. Ca urmare a neglijării unor amănunte de stare civila din secolul trecut, 
Cl.(m arJidata naşt.el'ii. saudyÎ.rsta individ;p1nila un ll1f)ll1ent dat.;epoţ ,co:stata, 
apelîndn ... se. .Ia docUll1Jente oficiale,. date (j:iferi,te,. prhnd; ,anul naşterii urn·1i 
individicoroporana acestoJ7a.fiind, :fI'ecvellt exclqs. SiCli dese sitpaţm. clll.d. 
bunăoară, apelîtldlatridoCUIlJ,enţe diferite ,aflăm că . naştCleil unui:jl).4Jvid 
s-ar fiprodlls .în ani diferit], aflaţi la intervale apreciahile, nee:xÎstînd, deocam- 
dată"posipilţtata esill1ăriicaI'e ,infoI'naţie. estecea.nlaI apropiată deadevăr, 
Unul' din cele mai ÎIl,teresantedocumellteconsultate este/Condica NI'.'1 'din 
fond Mitro polia Moldovei la Arhivele Statului Iaşi (căreia 'UVOlnSrmneJ;peL 
qt:)l).sămihtu1.en.oril'l,şilP:rh în. '. <.:are &ste; .menţioA:;tt\ .yîl'şta.ţttţlll'.oT lOCl,litorilor 
ciiul-Iumljleşti 11'.8?9 .. Qar,nii d.,e,naştere (lllcLJJaţi.pe1:>az .HMe,lqr d.in.<.:etă 
coridică nu corespund cu documentele ulteriollre,!şiSH>actel. de.decs:;COll- 
siderlim deci că e util să menţionăm amănuntele biografice în conformita.te cu 
dOCumentele cOJlStlltate," utinînd'ca investigaţiile .·'ulterÎoal',(Fsă1adl.lcă,·· acolo 

uIl,de'este1caznl,preciză'ti1e ,de rigoare. Prezen:tăin'.acumlinia;ipate\nă·a scrii- 
toruluifamilia ·C.iubotaru· familie' i neaoş moldovenească  unnÎhd ca 

}Jl'iixytr",o>ilHerveIl,ţîe illterioară}să.przentă:w'tablâ descen.denţi1or. pe linie ma .. 

fenlă ureseci,.',failia." C,rBă'i11jiirg. 
III. IO!1 Crengă- trăia la 1831, 'recensămînttil di11 aI1hJ 

dlJzÎlidtFI··lacategMia "nevolnici". 
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I/2 Ioniţă Ciuholaru - S-H stins din viaţă conform unei mărturii a fiului 
SllU, Luca, în aUll] 183l. 

IIfl Petre Creangă - este men(:ionaL în "Amintiri". 

IIf3 Vasile Crean.gă - trăia în Pipirig la 183], 

IIf3 Ioan (Nieă) CJ'(angă- trăia în Pipirig la 1831. 

11/4 David Creanglt - fiul lui Ion Creangă. S-a născut în anul 179fi. 
S-a căsătorit cu Anastasia (n. 1799), fiica ori nepoata lui Ciubuc Clo potarul. 
în 1829 locuia În casa nr. 2,1 din Pipirig avînd următorii descenderrţi : Smaran da 
(n. 1818), Ioan (n. 1819), Ioana (n. 1821) şi Maria (n, 1821). 

III;:) Petre Ciubo taru. S-a născut în anul 1775. A fost căsătorit cu o Acsinia 
(n. 1779). În anul 18B:91oeufau in Hmiiule:şli, în easa"cll·lu;':63; Imediat vecini, 
la casa cu nr. 54, locuia Vasile Ciubotaru (n. 1771), căsătorit eu o Paraschiva 
(născută 1777). Vecinătatea permite ipoteza;oă acesta ar putea fi fratele mai 
mare al lui Petre. Vasile avea la data respectivă (1829) patru copii: Chiriac 
{Il. 1804), Gheorghe (n, 1806), Ecaterina (Il. 1809) şi Zamfira (Il. 1813), Bazat 
pe alte surşe, L1W1l predescll susţjne că P(;tre Cibo tar a ţrăit în intervalul 
1786 ,-1,0 iiuuiar.ie 18,ţ6. ,. .' . , " . " j 

, . 'Uj6' ;hllcil;GHJ)taru ,fiul 1 oÎll (fUiţf! Cih:JlartL S-'a '11ăswt'În auul 17,'7.8. 
Îti.a::titrlt829'lo('uia În fltimulcşti, În:casa cu nr. 47, fiind căsătorit cu o' S'Gffa 
(n.1779). " fi 

'., j lii/lyaiiiS 'ch:b:)tai;ţl, :-;-,fiUl ,ii .'petrc:ChlbQtaru 1 'şi • 'aLcsÎ!:iei: Ş-a 
născuţ in al1,\11 1798 cf. actuhii de deces), în 1809 (cI. ,rcce'nsăriiintului eno- 
}:iaşi dţn1829)şt\1l Îlll8Q3 (cI.' actului" qe naştere .al fiuJtlL s1hl. ZallfiriaY 
S':a, forifliJ:J;aria, fiica lui lfthni Cvc;li (mtuş'aJliirlpal:a.: 'il. circa 18l2). 
A,fu, .".lqelător de,pmînt" în'HUInule,ti.S,:a.stiri, ,dinviaţ:ă Ia 1$ oCtorribrie 
1.870' În. Humures'f.i. ',' ,', ""'. ",,',-,- c _ ,"v-.> <";; ;,f #i_ ,":' 'c, ; i ; 

Ulj5;,;Şt"t'JlaB1,;Ciuhotatu', 'fiul .lui Petre:Chtl)()1'utu,şi al Acsinki. ,Este 
tt'ttăI scriitOTJl;lluÎ.: S"-'aiuăscutîn· a'nul 1.814 (cf. recensă;l11În,tul,eiH;,;riaşiJor).; ,pri 
in 1800::(cf. actului de na$b:;ue aLlui:IoanCreangă).S*" pare ă,.prin 135s-a 
eăsăto'rit cu, Smaratrda'(n;;181'S). iiicaluhDayid,CreaI).găi'llnl&45est;seml;alat 
in breasla precupeţilor. S-a stns din. viţă,la;ln.oşja;:Făc,uVi,Ja 30 Junie 18·p8, 

fiilld"înWf)rlnîl1ţa, ÎR, ciit:il'll,bj!licii ,Sf., Dl,lIl,l:tr:} diu; Prio:reni" j'l. laşi. 
111/6 Ancuţa Ciubotaru - fiica lui PJ:ltre. Ciuhotartt. şi.. a Aeinict'i Sta 



Ill/8' PeLrţCin.bq a; 1; -;--;"lU1PUţfl 
în anul H:107 . .A i'(lsi;dts8toJ;it cll.llcaJ:lu,Uu.sc 

" IIUn l<l!ln, <;iubDt,aru -: ,fiul lui LlH;a Ciuh"tanl,şi aJ 
înilIlld 1809 În, HU!1iu!esti. .., " " .: ,,' ,- - '{; < ;:; -;: :' ( ; {',' /  ,,; ; " 

IHjlOVasilc .Ciub:)taru-- fiul lui LUCa Ciubntal'u şi al Saftei. Sa născut 
în: Humuleşti îlian'u11812_ 

,UI!l r Smar Chlb:;tclIiu' -- rdc!!- fui LUCi Cil{br\taru şi a. Saitei •. S-a 
n5scntîn Humu]t\ în arlul1816. " ' j , • 

lIIj12 Cosma Cil;bntarLl - fiullui Luca Cinbotaru şi al Saîtei, S-a năcnt 
în HurHuleşti;în"an:ul 1819. La tiI ianu'ariN) l:8<H:i's-a'căsăt{,rit cu Ecaterina, 
riîea lui 'roab,Buzaiu, apoi cu. o Marie 

.IV:/1 'lon Ciub;);{,,,ml - fiul lui Vasile Ciub .. fLaruşi al. lVI.ariei Cucu. S-a 
; născut în . ariinl lKl3 Era . poreclit şi Mogurugea. 

-1Vj2 AnaCiub(l.laru ;- fiica lui VaSile Club1tal:tl şi fi ::Viariei Cucu. S-a 
năsdit în Ilumiilc$tila 20 iannariei849. . ' . 

IVj3. Chiriaq.Ciuboiarn - fiuLJni Vasile ,Ciulwtaru şi al Mariei Cucu. 

IV /4 Smaranda Ciuboiarll - fiica lui Vasile Ciuhotaru şi a Mariei Cneu. 
S-a stins dirl vială Îrţ Humuleşti, în anul 1842. 

lVj5 MariaCiubataru --fiica h\iVasiIeGiub:Jtaru şi a Mariei Cueu. 
S-a născut în Boiştea în 1842. i 

IV/6 Zaharia Ciubotaiil. -fiul"Il1i Vasile _ Ciubntari;! şi al Ma;rii Cn'cu. 
născntîn Hllmuleşt:l,la4 ianuarie, 1 M3? avîn(t'Jii:l,şpc Zaharia C()jocan1. 

, . ' JVeA.ndre CoJ)ar,u:-- fiul)ui ton. COjoCl'li şi al asţasd lll Pdre 
ClUbotanu. S-a tlUSCl1t In HUIIluleştl la. 20 lanUatIe 1839, [lvlInl.fluş luan al 
lui Apostol.' , , 

: 1'1/8 I<.>p Opj(}caru -fiul hĂlon.CojQcatu şi all'tast.aiţ1;li,l4 
.boţaru .. 'S-ilnr.scut În Hl:muleşti la 2 Je.lm,uuij.l 1842, avînd naş j)l; Zaheu BIrs?,n 
din Pipirig. 

IY /9 V asiIe-:-, \u11 uiŞtef au a PetrU Ch}holaru şi al Snuu'l,\ndci Creangă. 
Atfost primUl JIăscut şi."cel rt!aideştept dint;ue f,raţi';, -mort la 2Q--23.de ani, 
după măl:turi. tIrzie a surorilorCr!.langă. 

1''1/10 Id"N'CJAEANG,\ - fiulflli Ştefan a. petrii, Ciubitaruşi al 
Smarandei Creangă. S-a născut in Humuleşti la 10 illuie 18:3'J. tn 1854 s-a 

. înscris 'Ia şc.naJa<le catiheţi- :deln Fălticeni, -iar ,lupăeeesteia, 
ur:mează Srminarul de la S;'cp]u---Iaşi, abolvlndulln august 
l8:58 se că'lăLoreşte CţlIlcana (J).1844, d la29.01. iiiţu preotului 
1o:a11 ,G,dgoril., de la:piseriea,. P;ltruzed,., . d!ll laş.}.  8M llfnt.e,ază 
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i,ji,''"i'·'ilp' Şcolii; nUI'ibale .,Vasile ,LUPU"I, fii rid diacon şi institttlor de. şco ală 
primară. Intrînd în conflict cu organele superioare hisericeşti este suspendat 
cqn I\W.etide,diwon şi destituit din [nvăt âmint din ordinul ministrului, gene- 
1':;tl\1LCţ1x. Tdll.(larreinlţgratîn 1874. graţ.it}lui Titu lvfainl'es{n. Divo!'t1t, 10.' 
uieşte împreună eu Tinca Var tic În .. ,b.qjeIe+luca" din Ticiiu .. Prietenia (,l Eini- 
lWSCU şi introdllcrea sa Ia Junimea îi asigură accesul la "C'iDVorhiri literare", 

pllhlicaaproape intreaga lui operă. S-a stins din viaţă JaH decembrie 
1889 la orele 13in tutungcria fratelui său. din strada Golra nr. 51. 

lCn,uJ'lg{\ rîul luiŞLefana Pelri, CiuboWru şi .al Striaran de i 
Creangă. S-a născut în Humuleşti, la 2 ianuarie 1842, avînd naş pe 1. Cnjocă- 
rcmlu. IJllprlÎnlpreju)'ări a declarauulteeior că s-a născut la deeemhrie lM:3 
sau În august 1839. La 2 mai 18(58 a fost numit cantor lae biserica Frumnasa 

din .aşil'. La 8rn()ielnbrq.l 1371 s-a(i[lsă.to.tit cu JYI21'ia Dimilrtl (născutll.Gheol'- 
glJdu), vrlduva unui ofiţer. De la <<1 aprilit18!H<\devenit pension:!!' eu 

lună. S-a stins viaţă în Iaşi, la 22 ianuarie 1919. 

Petre luţŞtefan. aA)eLrii'Ciuh:;taru şialSrxargndei.Creanglj. 
S .. a născut în Humuleşti, în 1843, de!,edlnd premaţ1ir,.h\ ŞO .noiembrie 18.4.5. 

IVj13Cairhia (Catinta) -,.fiibalui Ştefan a PetriLCiubotaru şi a Sma- 
r andei Creangă. S-a născut în Humuleştl În nnu118jt5. S-a.eăsătorit cu.Mihalachi 
Vasiliu pore.c.lH; şi CpT?\şlI1u.( n .. 18Rf), (1<; prpffsiemic ypmYfyiant. lpreunrl 
au ţinut, iniţial, o dugheană În Mănăstirefl.Neflţ.stahilincJ,u.-şi iomiciliuI şi 
prăvălia în Vrnători=- 1'{amţ. Mihalachi s-a stins in viaţă în Hurnuleşti 
la 7iulie'lS\.l2; CatrÎna nil i-a supravieţuit prea multjllTmindul Ia 16 martie 

(loqţljau P?S tradfL.Tod1riţeni,co,m.Vînători) •. 

IV/14 Maria - fiica lui ştetaIl.PeftiiCiuhot.ar\t şlli Sntal>audcfCreangă. 
S.,anăscut'ÎtJ HurnuJeşti înânul18L19.1n 1860 s-a căsătorit cu Pettia p. Cazma 
din Tecuci. .Mariajul n-a fost prea reuşit, Petri.a părăsinddomiciHul conjugHl 

1883 .. aif1tare,. Ga .i1)ţelty.ază acţiune .. de diyorţ .flwohaă prin sentinţa 
mai lnf1\trjhllI1ani\uii dHdet\ll.ui J'GGuci,' .S-a ,'\tin,s di.XJ)'iaţ.ă .în HUffiu leş ti 

,;îneeari.în'Iîntînă", Ja.23 noiell1hr>ie 1919. •.. >, 
IV Il §Thh()dor .Creangă .... ţiulllJ..i Ştefan .. a. PettiL.CiphCJlaruşi .alw[\- 

ranelei Creaugi.'i. S-a nrlscut în HumuJeşti. la 5 feJJrlwrie 1856, aVîndnuş, pe 
TeodorP'îdi., tn 1865,locuia în, Iaşi. La 15 septemhrie 1870 a pa;tieipat, fărlt 
succes, la c0neursulpenhuo hursăiÎnanuJ laI Liceului Naţional din Iaşi, 
Şi-a<eîştigat existenţa fjind"cornersant".Sastinsdin viaţă prematur, Ia ,2 
ianuarie 1873. 

1\7/1 () .' . . fiic[l'l ni t(îîaflaPetrii Ci uhotahrşii a SmarandelCreangă. 
S-a n!8eut In HUITIuleşti 12JHoie:ml:trle1858,hotezală, fiind1a 15rmiembde 
avînd naş pe GaftOll. în 18G5 locllhdl1laşLAfost căsr·tdrităcu GhCIJ'I'gIrC 

15 decembrie HH9 în părin- 

IV/18 Ştefan -- fiul hii Andrei 'Ciubbtaru şi al Măriucăi. S-a născut la 
ianuarie ·1843, avînd naş pe Ştefan Slu'MafLei Ciuhotul'u din HtlmUleşti. 



IVjHJ Chîriac fiulIui AridreiCiubotaru şi n(MărÎţlci:H. S-a născut în 
IIumuleşti la 15 ianuarie 1849. 

1'!/20S<\ftaChjbotartt -. fiica ·ll.l.fCosma .• ·CiulVt<1rll·· şi 
n'ilscHt în Humuleşti; la ti aprilie 1849. 

VJI Constantin Creapgă unicul fiu nIlui I?n Crean şi allellci 
Grîgoritl; S-anăsct înIaşi,la·19decemhrie1860, ::rvîU9 naşă pe Victoria Dră- 
ghicl,' Anuarul armatei române (Ţin ·1885'c)Semne9zăînsă că .s-a .1lăscutla 
20 martiel85G,iareel din 1905, la .15 martie 185. Optea?ălltfl1trl1Il1eseria 
armelor, devenind elev de şcoală militar[t;'p. care o/absolyeşte Ia.l iulic, 1879, 
clasificat al 2H-lea din 58, fiind înaintat la gradul de sublocotenent. Locotenent 
la l$.qprHie . .1883,0i că pih\n la 1 ianuarie ,17" .. n .Iost trecut in gisponil:!ilitate 
la 1 februarie 18O, demisionînd şi 1'iindtrtfc1lt ÎIvez.crvăJa16 ianuarie1892.;SG 
ocupă lnfructurs cu negustoria. La.1 O mai Hl14 a fost a:anat maiaL, în ·1916 
Iăcea' ..• slujbă la regimentul 46 infanterie. în timpul primultiîrăzboi mondial 
a îIldepllnitfuneţia de preşedinte al Curţii Marţiale din IâŞ1. Bolnav,s-'a stins 

din,viţ îuSpit.ah11 sr, Spiridon .. dl1laril 1(1.32martiep18. ţ:.,il;}O otombric 
1885.8:a oficial Ia Brriilre.ăsăţor.ja,t!..Cl\tînăţfl OIgal.fika,lui ţt91::w,Pytru, 
angr9sist ,din l()erlitate .. lVlrfajllJ în,ş .Itfl ,fost· prea re1lş.it, 8,Qţii (livorţiÎld in 
auyl1906 . .o n0!1rt căsătorie saoldâtLd 'asemnell: Cll. li Il' Sşe,q, . 

V /2jVasil ,Vasiliu, .,- fiuliui Mihalachi' Vasiliuşi ,alCatrinei luiŞtHan 
a,peţrii Ciub')taru. S-a,născut în allul1867. A fost .căsăterit' 'ell/ Maria Goian 
(Il. lq71), fiica lui ConstantinGstan-.Se.enncşte şi existellţaunui frateal Mariei, 
numit tot Constantin (n, 1877). VasiIeVasiliu a fost·"comersant"l S;-astins 

din viaţă lne,m atur, la28 (l.ct()m.hr:i .190(),iIlpasa 103 diI} Humuleşti. 
/i.iYj3Gl1f2:0rghe Y ;,ţsiliu -,fiul 1MUlaJaehiVsilill şi·ftlC.atrinei lui 

 •• ,lf,tri (:iulj(l.ţ;uu. S-a, năşcut ,la 3 . U1 ai .1869, .ÎI]. Vînători '.- ... Neamţ, 
tirt;a l'\eaJ;llt'llI" ,57q· . 

V/4GV'iH YasHi u" .:. fiul·l}li·,l'vlilachi.'VasHiu" şi/al·i.:ah;inei 
aetrjj' Ciubotaru,., Si-a. născtîn· Itfai 174. şi·s-a .stins· ·d.in yiaţă.în 'iN.,l':<·" •. ; 
Neamţ la 13 septembrie 1874.' . 

·v ;5.'[0 ade·i(Teod8I')Vasiritf;-fitll! ltlj . l\iihn l;,ţţl1i ••• S asi liu.1 al Carirej 
l,uiŞtt;fa,n ·,. .• Petrii Ci1Jboţartl.-anăsctlt. J Şl itll.ie 187?lamănătir;ţaN;f'imt, 
unde pătiţii săiep.lu ,,,eomeraţi" .ţ:.,a, 8 sept',mAţie .,1 iof) .-a căsătof!t, Îll 
Grumă7.esj..c.-Nt;a.r:nţ,llnde ave. diJ.r;ticili.tII, ,eul3:1isr,beta .1c>R?Scu(r· ... 22 aprilie 
l8,'l):.iic. diacoiniluiasilt;JonesA1J, (n.1860),şi' a i\nei(n. 1,893)..,S-fl.2c1Wflf- 
e,:inzarcbiiutlp'iIor spirtoas,e în (}rp1i}fş)L S-atim di!lViaţă. ·11 Tîrgu 
Ntktrhţ, :l :9,(lecembrie 194[)l1J$a!mH sttflda. Reel).I;rdilll]( !rr. 92. 

N'jfiFrltsina V lţş'iliu.-\faea lui Mihala(lhi V'asiliu /şia t:atrin('i luiŞbefan 
aPe1:rii Cim·l)otaru.San[lscutq!a 15'martie1L880 în "dJIgheanamănăstirii Neamţ" 
din,Vlnă.tori"Neamţ . 

. i7.!trfftali4'Yasl1iu·' ··JH.(:·a'ţHiHlih.tlIl,\ix!asili,ll,şi a!Caţ·iy,ei.ui .. ·ş!ţf;ln 
lpeb:H Cit,bof,ufH" $;q nş,elltl\.1 Janl1aI:Je lŞ2în.c.(lsa.;părinte,asst't;. q.in \7în,- 
t()d07raip.Lţr:. ,l\1.!1,stky.a Nya,nrţ .. ,ş-' .căsto'i,t.Ja .a.ŞLCl.,J':R9sţaIlţi.ll. 
Gl;('()rgniu (r;. 1'877). de profeSIe, impiegat de mişcare la C.F.R, stins din viitţă 
prematur la 20 aprilie 19U1. NalaUa i-a supravieţuif pînă la 30 noiembrie 19()1. 



î [J cavoul familiei li r(I't. inmennllltată şi (, :\l,aria Ghcqrghiu, cace a fust,pn,hn- 
bfl, :soacra su flictt Nafaliei. ' 

V/ Elena Vasiliu , fiica lui Mihalachl Vasi liu, şi a f:atrilHl lui Ştefan 
;, Pell'iiCiubut::mi. S-a nasellt pn'babil in 188:3 S311 1884. A trăit celihatară, 
Amănuntele lipsesc.' " 

V;9., Eca[erina Va,'!l1in .- f11(:a lui l\iihalaclli VHsi!iu şi a Catrimi ,1\li 
tdaH li Petrji Ciulwtaru. S-a născut la 27 Blaj ţ88t:i în Tirgu N:camţ. A fUlit 

casnică. S-a dISăLOl:it 'cu Vasile Salu mia ,(Il. 18j>l iii Poiana, jud. Galati m. 
18 septm:nhiie H)37 în'rCtUfi): Sa stins ,din viaţn în Tecl;d la 24 inuarie 

1947, îri Ioclli.itţa din str. 1\'1. J{ugăJlliccanu 111:' 53. 

V/IO Maria Cnzma -- fiica nIi Petracnf! ClizIlla si a Mariei luiStefall li 
petrii' 'Ciulhtam. 'Amănuntele lipseic: ',' 

", vil i gc;,terim Cozml .: fii:a;lui Petrache Cazma şi 'a :Mariei lui Ştefan 
a, Pttrji qubotaru. -fl căsătorit ,cu Andrd CGÂLăchesCll. AmfuHlutele lipsesc. 

V/12 Sofia Co:zma -- fiica lut ,Petruche Cuzma şi a Mai'iei hli Stefan a 
!')etrii Ci llh')taru. S-ulliiscnţ 111' aIltl11870. S-a ,căşătorit eu Anton Grigoriu 
(Il. 1858'); fiul lui Alt'cu Piipa şi li ElcHci, Acpsta fusese căsătorit iniţlal Cli 
Zamfira l\'luliteauu, decedată prematm;'Cil 'carp a avut patru copii:' Elena 
(eăsiih,riUt cu Atecu Manu); Vasile, Maria (ctts{t!:crit{l Cll N. Adam) şi Grigol'e 
(eăsătorit cu Olga 'Trlfan)., Antnn Grignriu a kst mic eomerciant in Tirgu 
Neamţ, stinglndu,·se (Hn via-ţă la 18 aprilie 1950, soţia sa, Sofia-, trecînd în 
eternitate la, 13 mai 1 \)45. . 

VI/l Siivia Creangă -fii(a lui COIlstantin Creangă şi a Olgăi N. petru. 
O Crnangă Silvia sHsţiuca la LiceulNaţib'nal diil Iaşi;.in sesiunea din seplt)'mbrie 
191,2, examene de difcrehţ.ă pentru' elasa a Vll ŞÎ a VIa, o]j'ţinind la (ingleză 
n, respectiv 8,50, la matematieă 7,50 respectiv n şi la desen1iniar 7. în Slsj'ul:iea: 
din,o<;tomhrie 1913 ,susţinea liferenţe pqntru claselt; a VII-a şi a VII-a obţinînd 
Ia matî:m,atică \1,00, respectiv 750, la, Engleză 7, respeetiv 8 şi la D,esell 8. ,Se 
pare că a Hlurit În Bucureşti, în timpul h;)mbardanentelor dill anui 19/1*; 

Vlj2 Horia Cre,::mgă ,--: fiu,l l,ui COP.staIltin CreaI,lgă ş.il OIgăi N. :petru. 
S-l' născut în Bm;ui'eşti, L'f}' 20 hl\ie 1892. A u.rmat Şoala superic)ară. de, arhi- 
tcctlirtî înt'm 1913 şi'UnG. De'i,renind pfiţerdeiezeI'v:ă (liJ.J octombrie 1915 , 
filsta,ransat sublocj')t,ell(nt), partieip,ă lq,pri).na conf,Jag:raţie mondială, fiind 
luat RrizOIlier şi iIlterritî}) higărulde Ia ,Stralsund. UrIl).ează Şcoala,d,e Arte 
Frllmose din Paris, ,dc\'cnind diploma:t în anul )924 şi a'pqi, pîn I,n 1926, lu- 
crează ia Con1p1lia fl-au(·er.ă ,a plj()r''ferateduNQrd. S-a căsrtLorlt c11 colega 
de sLudii Lll'ciâ Dumbrăveanu. trllÎ)f(mnă cu frAtele său, lOIi, şi soţIa sa, blicia, 
u proieetat cinemţograflll "Ari)" eazi"Patria') şi.apoi, siilgur sau în colaborare 
alte edifieii: Uzin.cle ,iZ} August", Halele, Oh01l, trbuuaprillcipală a StadiollulllÎ 
Hepuhlicii, hotelurile "Carpaţi" şi Aro Sport" (Braşov), Pavmollul Expoziţ6i 

"Ll,ll1a Bucureştilor" (1938 - 1939). G .)\'1. C{lutacuzino îl compara cll Brâncuşi 
("şitinul şi .alf:tHSînt prinşi deinagia "fortjielo}''') iar H:idu Patrulills il COll- 
sidera ,;Le Corbusier' fal' Românei". S'.:a: stin's din viaţă prem:atu'r la: 1 august. 
1943 la'Yiena; uitde plecase la tr:atarflcnt. A fostînliumatla BeU,lI Iii 11 'august ' ,'" ,,-;" - '. ,  -'Y(:::--.':;- ; ',;"_,:.".-'_'.! ., -<' " - - ','-''' '\.' : 
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Eugenia Salo.meia - fiica lui. Vasile Salomeia şi' a, Ecaterinei 
Vasiliu. născut în Tecuci la 15 iunie 191:3. S-a căsătorit cu Alexandrescu 
Costache, ofiţer ajuns piuă la gradul de căpitan. invalid din a doua Conflagraţ.ie 
mondială. ·Actualmente Ioeuiesc În cam. Pîrscov, jud. Buzău. 

 VI/16 CO.l1stantin Salomeia- fiul lui Vasile Salomeia şi al Ecaterinei 
Vasiliu. S-a născut în Tecuci, la 31. august ,l9H. A\;IsolvindŞcoala de arte 
şi mesrH; alu.cratla ,C.F.rt. A fost căsătorit cu Teodorescu Aurora (rn. 1(82). 
A locult în Bucureşti, str. Reconstrucţiei nr. 6, pînă la 1 mai 1982, cînd s-a 
stins din viaţă. 

Vl/17 Eien:l Salomeiaiiica hîi Vasile Salpmeiii şiaEcatehn"ci Vasilin. 
născut în Tecuci la 13 februarie 1917.  S-a căsător'it cu Căi'are Costuclie 
J988), de profesie impieg;:tt C.F.H. A locuit în ,Tecuci, slr. .\1: I):ogălniceanll 
53, pînă hi30 septembrie 1983, cînd s-a stins djnviaţă  . 

VI/18 Ion Salomeia- fitil lui Vasile Salomeia şi al Ecaterinei Vasiliu. 
S-a năseut în Tecuci, la 12 ianuarie 1924. Avînd pregătire medie, a lucrat în 
calitate de contahil la  diferite ÎnlrepriIlderi. A IbcnitÎn Bucureşti, str. Poiana 

Vadnhii m.3, Ul1de s-a stins dinviaţ,ă la 18 aprilie 1982.  
• VIII 9 ,Alexand'ruSalomeia - fil lui Vasile Salomeia şi al Ecaterinei 

Vasiliu.,S-a născut. În Tecuci la25 septembrie 1929. în anul 1951 a absolvit 
Facultaţea. de studii economice la A.S.E. Bucureşti. S-a căsătorit cu Eleni1 
Vasile (n. 25 martie 1926). Lucrează în Ministerul Mundj, domiciliind în B1.lcu· 
reşti, str. Tohani, 11r. 1.   

'Vlf2dZaJlei Grgori. -filil, luiAntQn Grigorin şi al Sofiei Cozma.S-a 
născut în Humuleşti, la 7.iunie 1893, <levenind jurist de profesie. A rămas ce· 
libatar. S-a sfia8 din viaţla 28, febru(l.rie 1970 în Iumuleti, Îll casdtn str. 
Ion Creangă nr. 72.     , , , 

VI/lI Au,rel Gheorghiu - fiul lui Constantin Gheorghiu al Nat.alie i 
Vasiliu. ,S-a născut În Iaşi la ti iunie IUOO. A urmat FacllJtatea de mediil1ii 
4A)o;CIifte,ae\eIlÎlld .. Inedic.S-[ţ •. sti!mn Yiaţ;ăîn Iaşi pf(bruarie.l 90q, 
fiind. înm.flrmnt;lt. lpimiLiI'ţlI I:':tenlilHha. 

Nlfl2: ElehaGheorghiu fiica lui Constantin Gheorghin şi a Nat'aliei 
Vasiliu. Sa născut la 25 martie HlO'l în Piatra Neam}:,"\. urmet Facultatea 

<le l11edicină .qin Iai 4venindnle4ic r Celibatară, a locuit . .îu Iaşi, in st', Hot.in 
nr.l, llHd,:--a ti.nş .}inxiaţă)a . .3agrilie .1983, fîind înmornrintată \a 
cimitirul. Eternitatea din, lQcalţţate. 

VI/13ŞtefaJJ. Sa;Iomeia...- fiul111i VasileSâ.lomeia şialEeaterinet-Vnsihu. 
S-a născut în Tecuci, la 10 decembrie lHO. Avînd pregătire medie,a lnbrat 

În mai mulf . .Întrepri)lde;ri .eomerialedin Tecuci. Îll anul 1.936 s-a căsătorit 
,ctl PirVll !'{iclllin::\, (n'43, apŢilie.J:(16). S-;H stins 4inviaţ.ăin Tccuqi lţt 39 aprilie 
<1976.   .   .  <   .        

VI!14  i\.malia Salorneia fiica lui Vasile Sal?nleia şi  .. Ecaterinei yasiliu. 
născut îllTecuci,113 februari 1912; A lurat11 reţeaua comercială din 

locuind în casa părintească din str M. Kogălniceanu nr. 53. S-a 
la iauliarie 1986. 



VI1J7 EufrosluaSalomeia. fÎica fui ştefh S[lloJneiaşif:tNleulineiPlrvu. 
S·a născut în laşi, 27 septembri(1\l41. Ahsulvent. a Faellltăţiide filologie, 
este profesoară la Şcoala Berceni (Ploieşti). Este eăsătorităcll Voicu Ion (n. 18 

Drogl.l -r--: BrăiLa).,. redactor, .prineipalla. ;,Flamuraprahovei". 

VII/8 Ioan Salo meia - fiul lui Ştefan Salomeia' şi al Niculinei Pirvu. 
Absolyent al XnstihJţululagroţ}Omic.;elin Iaşi, Înl978.1u<1l'ează ea inginer zoo- 
tehnist în corn. Merei c- Buzău. 

VIIi!) Mihai G-figoi'iu ffulUii' .Mîhai GrigoriuNhtaIieiMullte ann. 
S-a născut la 20 decembrie 1925 în Tg. Neamţ. A devenit eadrudiClactiB, pre- 
dînd istoria. Este căsătorit cu I05efina Horodniceann lqcuieşte .în Bacău. 

alMj\h.aelcj 
1081 .. .Arnă- 

AuriCăi 

YIn/f. CO}lstqntinMihă.()SGH 
Crcfl:ugă. Născut în Bucureşti prin 
11 untele lipsesc. 

VIII/2 .Lauba-Maria IOnescu --,Aâkaldi Ionescu şi a : Ancă'j 
de Mayo. S-a născut în Bucureşti la fi iulie 1 stLldentiî.Ja A. P. 
"N.Grigorescu;',secias(;(\nog(,Hfie. lJl 1 \l.82 sa căsatorrt eu. COj\s.ţantinAlba ni, 
lectpr lniyrsitar" .. pietor . 

VlIIj3 Gheorghe - fiul lui Ştefan şi 
născut în Tecuci la 15 iunie 1962. 

VI:H14:u1{il.leriu Leca "--;L",,'," 
S-a născut în Tecuci 1 a r; 

VIIlj6 AntOlliiaSalomeia.L. 
Tecuci la 

VlIIj7 Ştef,1l1 Andh:Î-·- fiullul 
Doscaş. S-a născut În Buzău la 1'1 iunie 1982. 

Salcmeia, 

VIII!3 Iulian Grigoriu 
niecanu. S-a născut la 
st.itutul Politeh ni.e 
profesoara Doina' 

IXj2 Andreea Alhani·,- fiieahliCollstantin 
Ionescu. Sa născut în Bucureşti, la 10 iulie H188. 

şi 

Mari6 

IX/3 
EI-a născut 
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A1'h. St. Neamţ, col. Stare civltă corn. Humulest i , V!niHori. Grum ăzcşt i, oraşul 
Tirgu Nealnţ. 

G. Căhuescu, Ion Creatură, Bucureşti, E.L., HlGG. 
Lucian Predescu. Ioan Creatură, 1 II, Bucureşti, "Bucovina", 1932. 

"O Gh. Unuureauu. Ion Creanoă, Documente, Bucureşti, E. L" 1954. 
;,;. Ţuniraş , Ioan Creanqă, Bucureşti. "BucoYiua", 1933. 
Informaţii de la descedentti In vial.ă ai scrittorulut. 

Actul de deces a/lui Vasile Peirea Ciubotarn 

Nr. ,)1 D1. Vasile a Petrii Ciuhoturiu. Actu de rnnrt.e. Din anul una mic optu sute şepte- 
I.('ci in ('insp)'(zcC'Î zi.ll. a lunil oct.oruvi-l Ofili nouă înainte de amiază. Actu de morte a dl . 
Vasili li l'el.rÎi Cil1botnriu in virs+ă de şepteze,.i şi doi ani , de profesie culttvatori, căsătorit cu 
Dun Maria Ci ubotnrlu , murl alaltllicri pi la Ofili. şepti din noapte In casa sa din strada HIlIl1111eşti 
cu nr. M'c1TtUJ'i an f'ost u D. Vasile Roşu în vrăstă de şeizeei şi nouă ani şi DI. Chirta cu Petrea 
Clubotariu in crîsUl de şaizeci si t.ri i ani, amhti de profesiune cult ivat.orl şi dornicilia tl In ('0- 
iuuna Hurnuleşt.i , precum şiîu ealitate de vecini eu mortu cari au subscrisu împreună cu 
noi acest a ctu dnp ă <.:c li l-am cet.it u şi după ci orn consta tat moartea nciinslnc (indescifrabil) 
primarul comuncl 1 Iumulcsti şi (lfj cert r st:ll'ii civile. Marturi + Eu - Vas Hoşu, -) Eu. Chiriacu 
Peirea Ciubot.a ru ofiecri st{lf'U civile (indescifrabil), 

(Arh, St. Neamţ, col. Stare eivilă COlJl. Hll!l!uleşti, .Horţi, dosar 6/1870,/17, act. :1'1.) 

Ac/u de dece,' .al {ui Chiriac Peirea CiubolaFll 

NI'. 2 Hegifil.ru stăI'ei civile pentru morţi. Chirillcu Cîubolariu. Din anul una mie optu 
sutc şept.ezeci şi opt, lu11a ianuarie ziua rlollăzeei şi şase, ora opt antem,el'idian. Actu di l11oal'ti 
a lui Chiriacu Ciub'llariu În etate eli şeptizeci ani, di religie orlodocse, <li profeSie cultivatoru, 
domieilint în cormllla IIulIluleşti, căsiltorit cu dua An ghiliţa, IJl etate de şasezeci ani, de pro- 
fesie muncitoare, domiciliată în comuna HllIllUlcşti, fiu a lui Petrea Ciubotariu Ş a <1,1ei 
Acsinia, ambii 1110rţi. Aroci aJalt:lieri la ora douăsprezece antemeridiane, in Casa Ra di comuna 
HUlllu leşti. Martori au fosi Dl. Chiriacu Liubolariu In etate de optzeci ani şi DI. Vaili Andrei a 
Pelrii in etate de cinzeci uni, umbii de prOfesie cultivatorI, domiciliati 1n comU11a' HUllluleşti, 
cari au subscris acest act, împreună CUl1oi, după ci li s-au eiti! şi dllP{l ei am constatat moartea 
llOi înşine, Ghcorghi Manei primarile comunei şi OfieCl'll stnl'ci civile. Marturi Er!. Cbiriac Ciu- 
botariu., Eu. V!1sUi Andrei il Petrii Primari offieeriu Gheorghiu Maftci. 

(ArI!. St. Neamţ, col. St:ue c.ivilă, conl, Hu illllleşti , Illorţ.i, dOS!1r, 1,;/1878, act. nr. 2.) 


