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Scrisoare deschisă adresată 
Directorului Colegiului Naţional Unirea

Onorată conducere a C.N.U. (Colegiul Naţional 
Unirea) din Focşani, 

Stimate Domnule Director,

Sunt unul dintre elevii celor 150 de promoţii
ale venerabilului Liceu «Unirea», mai precis sunt ab-
solventul Fătu Constantin din promoţia anului 1955.
Am ajuns profesor universitar doctor la Universitatea
de Medicină şi Farmacie din Iaşi, membru al Acade-
miei de Medicină din România, al Academiei Balcanice
de Mediu, al Academiei Naţionale din Moldova şi al
Academiei Internaţionale de Telepatologie. Pe plan so-
cial, sunt reprezintantul României în Comitetul execu-
tiv al Uniunii Europene a Seniorilor, participant activ
la manifestările organizate de către acest for, membru
al Partidului Popular European.

Nu despre mine doresc să scriu, ci despre
Dumneavoastră, Domnule Director Cornel Noană,
care m-aţi onorat cu invitaţia de a participa şi de a
susţine anumite speach-uri la manifestările memora-
bile pe care, cu inteligenţă şi devotament, le-aţi orga-
nizat cu prilejul acestei frumoase aniversări. Profesorul universitar Constantin Fătu a primit

o diplomă de excelenţă din partea conducerii Colegiu-
lui Unirea. Personal, vă mulţumesc pentru Medalia Ju-
biliară, Diploma de Onoare, Diploma de Excelenţă şi
pentru toate onorurile pe care mi le-aţi acordat cu
acest prilej. Aceste titluri şi onoruri le dedic, la rândul
meu, colegilor mei din «generaţia de aur 1955», pre-
zenţi în număr mare la manifestări şi colaboratori
apropiaţi ai Domniei voastre. Amintesc aici pe profe-
sorul universitar doctor Gheorghe Moldoveanu,
Marian Strugaru – sportiv de performanţă, profesorul
emerit Petrică Agapie, pe Ghiţă Potlog, pe economis-
tul Lucian Dordea. Eu, oricum, sunt mândru că sunt
absolvent unirist şi voi rămâne fidel principiilor liceului
cât timp Dumnezeu mă va ţine pe pământ!

Aş dori, Domnule Director, să transmiteţi gra-
titudinea mea tuturor elevilor, cadrelor didactice şi tu-
turor uniriştilor care nu au putut fi prezenţi la aceste
manifestări jubiliare!

Cu stimă, admiraţie şi respect,

Constantin Fătu, Prof. Univ. Dr. Dr. Rerum hospitalis

Premierea domnului Constantin Fătu
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