Prorectorul Dumitru Eșanu a împlinit 55 de ani!
Prorectorul educației și sportului, dl.Dumitru Eșanu va marca astăzi, într-un cadru
festiv, jumătate de secol trăit pe acest plai-picior de rai, dar care mai traversează în
prezent - al treilea deceniu - dificila perioadă de tranziție de la socialism la
capitalism. Un răstimp în care unii s-au acomodat perfect cu noile condiții de viață,
iar alții – majoritatea – se străduiesc din răsputeri să vadă luminița de la capătul
tunelului, fațeta luminoasă a lucrurilor, jumătatea de pahar plin. Întrebarea care
apare de la sine este următoarea. Unde s-ar plasa, în acest context, jubiliarul?
Desigur, în a doua cohortă, dar cu specificarea de rigoare. A fost și este un luptător
care a încercat să facă față imperativelor timpului, a căutat diferite variante de trai
decent, demn, cu folos real pentru toată lumea necertată cu legislația în vigoare,
bunul simț. Din sumedenia de calități moștenite genetic de la părinți, însușite de la
bunii prieteni se impune de remarcat, în primul rând, omenia ce-l caracterizează
perfect și simțul final umorului, care l-au ajutat să înfrunte destoinic situațiile
critice și să pășească vertical, cu demnitate pe făgașele vieții, demonstrând cu
prisosință că este un discipol vrednic al Antrenorului Emerit Vasile Luca, că nu
zădarnic a fost campion național de cadeți, juniori, tineret și seniori la judo, a
îndeplinit normativul de maestru al sportului.
Și, fiindcă a venit vorba și despre titluri le enumerăm cu ocazia jubileului și pe
următoarele: Master în Științe ale educației, lucrător emerit al culturii fizice și
sportului din Republica Moldova. Este decorat cu ordinul ”Gloria muncii”,
Diploma de onoare de gradul I a Guvernului, Diplome de onoare ale Ministerului
Educației, Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării. Mulți ani înainte d-le prorector și un Mercedes modern (ultimul model)
de sănătate!
Colegii de breaslă, prietenii

