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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
  
Daniela Angi, “Beyond the boundaries of nation-state: Images of global civil society,” Polish 
Sociological Review 149, pp.15-29, 2005. (Impact: 0,118) 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
1. Angi Daniela, “Civil society, authority and the legitimation of political rule”, in Studia 

Politica No. 1 / 2009; 
 
2. Angi Daniela, Cosmin Marian, Bogdan Radu si Cristina Rigman, “Reprezentarea politica si 

votul romanilor din strainatate”, in volumul „Reprezentarea diasporei si votul romanilor din 
strainatate”, Fundatia Soros, 2009; 

 
3. Angi Daniela, “More than National, less than Global? Social Movements under Globalizing 

Conditions”, Studia Politica, Vol LIII, No. 1 / 2008; 
 
4. Angi Daniela, “Between Conformity and Resistance: Nationalism and Intellectuals in 

Romania under Communism”, in Toma Burean (ed.) „Faces of Post-communism. Central and 
Eastern Europe's Social, Political and Cultural Experiences”, Varsovia, 2007; 
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5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
8. Brevete internaţionale 
 
9. Brevete naţionale 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
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Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
2008-2010 – “Conecteaza-te la Comunitate”, proiect finantat de Nokia prin intermediul Fundatiei Noi 
Orozonturi 
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
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III. Realizare remarcabilă 
 
Consider că una dintre cele mai importante realizări personale în domeniul cercetării din ultimii 
cinci ani s-a concretizat în 2005, în timpul studiilor doctorale de la Graduate School for Social 
Research din cadrul Institutului de Filozofie si Sociologie, Academia Poloneză de Stiinte din 
Varsovia, Polonia. 
În urma participării la cursurile doctorale am dezvoltat un interes special pentru fenomenele 
politice, sociale si culturale asociate globalizării. În acest sens, mi-am îndreptat atentia cu 
precădere spre o reconceptualizare a ideii de societate civilă, în context supranational.   
Cel putin două aspecte au reiesit ca esentiale ca urmare a documentării efectuate în acest sens. Un 
prim aspect se referă la dificultătile de natură teoretică ce survin atunci când se încearcă aplicarea 
unui concept construit prin raportarea la un cadru national (si o autoritate politică definită - statul) 
într-un context ce transcede acest spatiu si în care este greu de identificat un echivalent functional 
al autoritătii statale. Dificultăti teoretice suplimentare pot fi identificate atunci când se analizează 
în paralel ideea ‘conventională’de societate civilă si extrapolarea acesteia în perspectiva unei 
realităti aflate la intersectia efectelor globalizării.  
Un alt aspect demn de mentionat priveste latura empirică a cercetării societătii civile globale. În 
mod cert conditionată de decizii teoretice, cercetarea empirică presupune identificarea acelor 
fenomene, procese, actori si organizatii active la nivel national, international si transnational care 
pot fi incluse sub umbrela generală a unei societăti civile supranationale. 
Cercetarea acestui subiect s-a concretizat în redactarea articolului “Beyond the boundaries of 
nation-state: Images of global civil society”, publicat în 2005, în Polish Sociological Review, 
revistă cotată ISI cu factor de impact 0.118, revista Asociatiei Sociologice Poloneze din Varsovia, 
Polonia. 
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