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IN MEMORIAM 

Conf. univ. dr. Adrian Dan JINARU (16.06.1956 – 20.07.2013) 

Membru al corpului profesoral de la Departamentul de Asistenţă Socială 

   

 

Destinul nu a mai avut răbdare, așa că în data de 20 iulie 2013 

ne-a părăsit, în plină forță creatoare, la numai 57 de ani, Conf. univ. dr. 

Adrian Jinaru. A fost un om frumos în toate cele, dăruitor și  dăruit cu 

noblețe, discreție, modestie și o impecabilă rectitudine morală. 

Dotarea sa intelectuală de excepție s-a îngemănat, printr-o 

mirabilă alchimie interioară, cu erudiția, acuratețea, pedanteria 

științifică, toate pârguite la flacăra unei irepresibile pasiuni pentru 

știință. Altfel spus, a făcut parte din stirpea tot mai rară a aristocrației intelectuale. 

A fost și un dascăl adevărat, care a știut să catalizeze energii, vertebrând profesional și  

uman generații întregi de elevi și studenți. Așa se explică de ce ultima noapte pământeană a 

profesorului Adrian Jinaru s-a petrecut doar între studenții săi dragi, ca un ritual simbolic de 

înrourată afecțiune și aducere aminte, de pioasă gratitudine și însoțire. 

Să încercăm, în cele ce urmează, să reconstituim câteva dintre reperele cheie care dau 

contur vieții celui care a fost Adrian Jinaru, o viață care a știut să păstreze dincolo de toate 

încercările, deziluziile și tenebrele existenței, nimbul pur al centralității de sine.   

S-a născut în orașul Satu Mare, la 16 iunie 1956, într-o familie de intelectuali. A venit 

pe lume împreună cu fratele său geamăn, Cristian, cu care a păstrat mereu o mirabilă și 

indistructibilă filiație, care a dăinuit chiar și dincolo de hotarele dintre lumi, după moartea 

subită a acestuia, în decembrie 2004. Cei doi gemeni, împreună cu sora lor mai mare, Anca, 

au format un triunghi invincibil prin iubire, armonie și devoțiune. 

Adrian Jinaru a urcat treptele școlarității ca elev eminent, iar după absolvirea liceului 

„Mihai Eminescu” din Satu Mare, este admis cu media 10 la Facultatea de Istorie Filosofie, 

Secția Filosofie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, pe care o absolvă în anul 1980, ca șef de 

promoție pe țară. 

Prin repartiție guvernamentală devine profesor la Școala Generală nr. 24 din 

Timișoara, pe care o conduce și ca director între anii 1990 – 1995. 

Până în anul 1995, a predat și la Liceul Sanitar și respectiv la Liceul de Informatică 

din Timișoara. 

Cariera sa universitară a debutat prin concurs, în anul 1995, mai întâi la Universitatea 

„Tibiscus” din Timișoara (predând la Facultatea de Psihologie, Facultatea de Jurnalistică și 

Facultatea de Drept), mai apoi, la Universitatea de Vest, Facultatea de Sociologie și 

Psihologie, Departamentul de Asistență Socială. 
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În anul 2005, obține titlul de Doctor în Filosofie al Universității „Al. I. Cuza” din Iași, 

cu lucrarea „Psihologism și antipsihologism din perspectiva unei logici integrale”, coordonată 

de ilustrul Prof. univ. dr. Petru Ioan. Este o prestație în premieră, plasată la liziera dintre 

logică, epistemologie, filosofie și psihologie și care a primit din partea comisiei distincția 

Magna cum Laudae. 

Devine conferențiar universitar în anul 2009. 

Pe traseul celor peste trei decenii de activitate la catedră, Adrian Jinaru a predat 

numeroase discipline socio-umane, care evocă nu numai amplitudinea culturii sale, dar și 

inconfundabila lui deschidere inter și transdisciplinară. 

Spirit interogativ, suculent și rafinat, profesorul Adrian Jinaru ramâne pentru multe 

generații de elevi și studenți un reper și o punte, un incandescent model. 

Cursurile sale de înaltă ținută academică, pigmentate de o impresionantă cultură 

umanistă și un umor spumos vor rămâne mereu în memoria afectivă a studenților săi. 

Cât privește producția sa știintifică, aceasta desfășoară o paletă multiplu constelată, ce 

poartă amprenta unei inconfundabile densități ideative, dar și a unui stil elevat, fluent, 

persuasiv. Concret, a scris patru cărți de autor, a coordonat mai multe lucrări colective și a 

publicat peste 50 de studii în volume și reviste de specialitate. A îndrumat multe lucrări de 

licență și de disertație, a fost o prezență referențială la diverse manifestări științifice din țară 

și străinătate. 

Preocupat mereu să răspundă la întrebările faustice ale existenței, în ultimii ani, 

Adrian Jinaru a manifestat deschidere față de noua paradigmă din cunoaștere, pledând pentru 

noile alianțe dintre știință și spiritualitate, dintre Occident și Orient. Ultima comunicare 

științifică pe care a prezentat-o se intitulează „Conceptul mistic al divinității – între tradiție și 

reprezentare personală” (Geneva, septembrie 2012). 

Calitatea sa umană deosebită, dar și itinerariul său profesional, debordant de explicații 

și implicații, vor rămâne ca o ancoră incandescentă pentru noi toți cei care i-am fost în 

preajmă, pentru a ne bucura de darurile trecerii sale prin această lume. 

În cei peste opt ani de boală a știut să domine cu stoicism, curaj și o tulburătoare 

demnitate zbaterile unui trup aflat în derivă ireversibilă. În final, și-a cucerit moartea așa cum 

și-a dominat și viața, ca o trestie gânditoare, însetată de iubire și de lumină. 

Adrian Jinaru – un om restituire... 

 

 

 

Departamentul de Asistenţă Socială, 

  

 


