Ioan Cetăţianu
16 iulie 1839 - 30 noiembrie 1898
sat Subcetatea, com. Sântămăria
jud. Hunedoara

Galaţi

„Ca om, Cetăţianu era bunătatea întrupată. Totdeauna
blând, afabil, îndatoritor, nici un nour nu întuneca
seninătatea expresivă a firii lui. Era incapabil de a gândi rău,
precum n-a hrănit niciodată sentimente mici.”
Alex. Nicolescu

Date biografice:
Studii:
Gimnaziul din Blaj, 1859;
Institutul "Sf. Ana" din Viena, specialitatea filosofie-pedagogie, 1863.

Activitate socio-profesională:
Lucrează în cadrul redacţiei "Monitorului oficial" din Bucureşti (1864-1866) şi la Gimnaziul din Ploieşti;
Primul director şi profesor de română al Liceului "Vasile Alecsandri", abia înfiinţat (26.11.1867 – 15.03.1890);
Predă limba română şi latină, istoria şi geografia, retorica şi filosofia;
Primul preşedinte al Societăţii Corpului Didactic din fostul judeţ Covurlui, 1883;
Se pensionează în 1895 şi predă apoi limba română la Institutul "Notre Dame de Sion" până la sfârşitul vieţii;
Pionier al legislaţiei şcolare în România, anticipând alături de alţi dascăli, marea reformă a lui Spiru Haret;
A întemeiat Şcoala secundară de fete şi Institutul "C. Negri" pe care l-a condus în perioada 1892-1895;
A introdus predarea istoriei şi limbii române la Şcoala de marină;
A propus şi a reuşit să introducă în legislaţia şcolară ca limită minimă de admitere nota 6, stimulând prin aceasta
interesul pentru învăţătură;
La insistenţele sale, Gimnaziul teoretic de băieţi din Galaţi a obţinut fondurile necesare construcţiei unui local
propriu, realizat între anii 1888-1890;
Participă la polemicile pentru elaborarea unui sistem gramatical raţional;
Redactează manuale şcolare, publică numeroase articole de critică literară şi de gramatica limbii române;
Vicepreşedinte al Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român - secţiunea judeţului Covurlui, constituită la 11.12.1866;
Membru al societăţii "Liberatorul", 1882;
Colaborează la ziarul local "Delfinul", "Vocea Covurluiului", "Poşta", "Galaţii".

Ioan Cetăţianu în Colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia”
(extras din bibliografia elaborată în cadrul Biroului Informare bibliografică):

Opere:

Afacerea Liceului din Galaţi. Galaţi : Tipografia Cooperativa Lucrătorii Asociaţi, 1890. 80 p.
Elemente de gramatica Limbei Române : Clasa a II-a primara. Galaţi : Librăria G. D.
Nebuneli & Fii, 1878. 48 p.
Organisarea Jurisdicţiunilor la romani şi români : Tesă pentru licenţă. Galaţi :
Tipo-Litografia G. Bălăşescu, 1899. 105 p.
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