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Cu profundă durere ne despărțim de un OM deosebit, de o reală valoare, de o delicatețe și luminozitate 
rar întâlnite: Profesor universitar doctor GEORGETA GHIGA. Un DASCĂL de excepție, o colegă 
minunată, cu un simț al răspunderii, al dreptății și o imensă dorință de a face bine și de a-l face pe 
fiecare să se simtă bine în colectivul pe care l-a păstorit cu profesionalism, dedicare și dragoste de 
oameni timp de 12 ani.  

Născută la data de 25 Octombrie 1949, Georgeta Ghiga a absolvit cu rezultate deosebite Universitatea 
din București (în anul 1975), specializarea Limba română – Limba engleză, a obținut titlul de Doctor 
în domeniul Filologie, în anul 1998, la propunerea Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. 
Rosetti” al Academiei Române, cu teza „Elemente fatice ale comunicării în româna vorbită”. Animată 
de o permanentă dorință de creștere profesională, a urmat numeroase programe de dezvoltare 
profesională în domeniul predării și învățării limbilor străine, în special al englezei pentru obiective 
specifice, dar și al managementului educațional, organizate în țară și în străinătate de instituții de 
prestigiu precum: Consiliul Britanic din Bucureşti (România), Universitatea din Lancaster, 
Universitatea din Manchester (Marea Britanie), Universitatea din Perugia, Universitatea din Cosenza 
(Italia), Universitatea Paris I, Sorbona (Franța). 

Georgeta Ghiga și-a exercitat profesia de DASCĂL cu multă dăruire, pasiune și vie emoție la întâlnirea 
cu tinerii. Imediat după absolvirea Facultății (în perioada 1975-1982), a fost profesor de limba engleză 
la Liceul nr. 5 din Târgovişte, ulterior bibliotecar la Biblioteca Academiei Române, traducător, 
cercetător. Din anul 1991 și-a început activitatea de predare a limbii engleze și comunicării de afaceri 
la Academia de Studii Economice din București, parcurgând toate gradele didactice până la cel de 
profesor universitar, titlu obținut în anul 2003. Doamna profesor univ. dr. Georgeta Ghiga a desfășurat 
o bogată activitate profesională educaţională, de îndrumare a studenților, de cercetare, dar și de 
mentorat și îndrumare a colegilor mai tineri.  



În perioada 2000-2011, Doamna profesor univ. dr. Georgeta Ghiga a condus Catedra de Limbi 
germanice şi comunicare în afaceri, precursoarea actualului Departament de Limbi moderne și 
comunicare în afaceri, din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii 
Economice din București. În această calitate a depus eforturi constante pentru asigurarea unui climat 
de bună colegialitate și prietenie între colegi, având o discretă grijă să formeze echipe mixte, în care să 
se regăsească energiile creatoare ale diferitelor generații, cu o preocupare constantă pentru schimbul 
de idei, pentru oferirea de asistență și îndrumare colegilor mai tineri, pe care a avut un real talent de a-
i recruta și de a îi include în programe de formare continuă organizate periodic la nivelul Catedrei, atât 
cu colegii mai experimentați (de exemplu „Programul de pregătire a personalului didactic” – 2003, 
„Programul de pregătire a personalului didactic «Enhancing the Quality of the Educational Process»” 
– 2005-2007), cât și cu participarea unor instituții internaționale invitate (Camera de Comerț și 
Industrie din Londra - 2007). În timpul mandatului Doamnei profesor, activitatea de cercetare a 
Departamentului s-a concretizat atât prin organizarea Conferinței internaționale anuale, precursoare a 
actualei Conferințe internaționale „Synergies în Communication” (sic.ase.ro, inițiată în acest format în 
2011 și ajunsă la a 10-a ediție în Octombrie 2022, conferință care se bucură de un real succes în mediul 
filologic, reunind specialiști din aproape 20 de țări), cât și fondarea și lansarea în 2005 a revistei 
bianuale „Synergy” (synergy.ase.ro, prima revistă științifică publicată de Editura ASE care a fost 
încadrată în Categoria A de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior 
– CNCSIS, începând din Decembrie 2020). 

Bogata activitate de cercetare a Doamnei Profesor s-a concretizat în peste 20 de cărți de specialitate, 
tratate de comunicare în afaceri, dicționare și manuale universitare și peste 50 de prezentări, articole, 
recenzii științifice publicate în reviste din țară și din străinătate –„Fonetică şi dialectologie”, „Dialogos” 
„Jurnalul Literar”, „Limbă şi literatură”, „Revue roumaine de linguistique”, „Prosper Journal”, 
„Synergy” etc. De asemenea, Doamna Profesor Ghiga a inițiat și condus în 2017-2018 proiectul 
instituțional de cercetare „Abordarea lingvistică a mijloacelor de sporire a vizibilităţii ASE” (proiect 
care a contribuit la sporirea vizibilității internaționale a universității, prin elaborarea și/sau traducerea 
de materiale destinate partenerilor educaționali din străinătate, dar și prin lansarea și menținerea 
versiunii în limba engleză a site-ului instituțional www.ase.ro).  

În plus, una din calitățile deosebite ale colegei Georgeta Ghiga a fost și bucuria colaborării - de 
exemplu, a fost membru fondator al Asociației PROSPER-ASE Language Centre, împreună cu echipa 
de colegi/absolvenți ai programului de la Universitatea Lancaster, a fost membră în proiecte 
instituționale, naționale și internaționale, precum proiectele coordonate de Consiliul Britanic 
„PROSPER” („Project for Special Purposes English in Romania”) și „PROSPER Impact Study”, sau 
proiectele europene „CCBC – Cross-Cultural Business Correspondence” (coordonat de Agenţia 
Leonardo din Slovenia în 2002-2011) și „Equal Chances to European Integration through the use of 
the European Language Portfolio – EuroIntegrELP” (coordonat de Asociaţia PROSPER-ASE în 2004-
2007 și implementat de cadre didactice de la Catedra de Limbi germanice şi comunicare în afaceri a 
ASE; rezultatele deosebite obținute de echipa de proiect au fost recunoscute de Comisia Europeană 
care i-a acordat în septembrie 2012 distincția „European Language Label of Labels”/ Eticheta 
lingvistică europeană). 

Ne despărțim astăzi de un OM profund implicat în viața comunității noastre academice din Academia 
de Studii Economice, pe care îl vom păstra mereu în amintirea și inimile noastre cu respect, 
recunoștință, admirație și deosebită căldură.  

Dumnezeu să o așeze la dreapta sa și să o ocrotească în pace și lumină!  

Sincere condoleanțe familiei! 

http://www.ase.ro/

