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MARIŢ Alexandru s-a născut la 30 octombrie 1976 în satul Năvîrneţ, 
raionul Făleşti, Republica Moldova. În perioada anilor 1981 -1993 şi-a 

făcut studiile în scoală medie din satul natal. în, anii 1991, 1992 a participat la Olimpiada 
raională, apoi la cea republicană la disciplina istorie unde a obţinut locuri premiante şi menţiuni.  

Pe parcursul anilor 1993-1998 îşi face studiile la Facultatea de Drept a Universităţii de 
Stat "Babeş-Bolyai" din or. Cluj-Napoca, România. În februarie 1999 devine licenţiat în ştiinţe 
juridice la aceeaşi facultate. 

În octombrie 1999 este înmatriculat ca doctorand la Universitatea din Cluj-Napoca 
"Babeş-Bolyai", România, Facultatea de Drept. Catedra de Drept Public, Specialitatea Drept 
Penal. Iar în luna decembrie 2004 îşi susţine teza de doctor la Universitatea "Babeş-Bolyai" din 
Cluj-Napoca, România, Facultatea de Drept cu tema tezei de doctor: „Latura subiectivă a 
infracţiunii în noua legislaţie penală”                                                                                               

Din luna august 1997 este angajat ca lector-asistent la Catedra de Drept al Facultăţii de 
Drept a Universităţii de Stat "Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova, unde îşi desfăşoară 
activitatea până în prezent. Pe parcursul anilor a ocupat diverse funcţii în cadrul facultăţii 
menţionate, cum ar fi: ajutor de Şef de catedră din septembrie 1999 pînă în octombrie 2000, 
lector superior la aceeaşi catedră, în decembrie 2003 în aprilie 2005 este numit Şef de catedră ad 
interim la catedra nou creată Drept Public a Universităţii de Stat   "Alecu Russo”, ulterior în luna 
mai 2005 este ales ca Şef de Catedră. 

Din septembrie 2003 deţine licenţa cu dreptul de a practica profesia de avocat. 
În perioada acestor ani a desfăşurat diverse activităţi extracurriculare şi anume: decembrie 

1997 consultant la Conferinţa Internaţională "50 de ani de la Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului", în 1998 participant la seminarul regional organizat de fundaţia "Viitorul"' împreuna cu 
Fundaţia "Soros - Moldova" cu genericul: Transparenta administraţiei publice locale in 
Republica Moldova, raportor la Seminarul Internaţional Administraţia Publică locală în 
Republica Moldova, organizat de Agenţia Naţională de Dezvoltare în domeniul Administraţiei 
publice locale în colaborare cu Universitatea de Studii Umaniste din Moldova. Tot în 1999 este 
directorul proiectului "Dreptul ecologic o prioritate a educaţiei ecologice" sponsorizat de 
Fundaţia REC-Moldova, preşedinte a ONG "PRO LEX". În anul 2002 este participant la masa 
rotundă cu genericul: Corupţia în Republica Moldova. Pe parcursul anului 2001e participant la o 
serie de seminare organizate de ABA/CEELI cu genericul: Arestul preventiv în R. Moldova, 
Liberarea provizorie sub controlul judiciar şi sub cauţiune în R. Moldova, este participant la 
seminarul de formare a tinerilor cadre didactice organizat de ONG „Centrul de educaţie civică", 
participant şi la simpozionul internaţional cu genericul: Condiţiile libertăţii în postotalitarism, 
participă la o serie de seminare organizate de ABA/CEELI cu genericul: Acordul cu privire la 
vinovăţie, Dreptul la apărare. În aprilie 2002 este participat la conferinţa internaţională - 
Probleme de drept în perioada de tranziţie în Republica Moldova, Conferinţa ştiinţifică anuală a 
profesorilor, organizată de Universitatea de Criminologie din Republica Moldova. În 2004 
participă la Conferinţa ştiinţifică organizată cu ocazia „Zilei juristului" de Facultatea Drept cu 
genericul: Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova. În octombrie 
2005 este participant la Conferinţa Internaţională organizată de Facultatea de Drept a 
Universităţii de Stat „Alecu Russo”, cu genericul: „Procesul de codificare în ţările Europei de 
Sud – Est”. În acelaşi an participă la conferinţa internaţională: „Democraţia şi drepturile omului" 
şi la sesiunea ştiinţifică anuală: „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, 
organizată de Academia Română, filiala Cluj-Napoca şi Institutul de Istorie „Georghe Bariţ”. 

Din septembrie 2005 este consilier în consiliul municipal al oraşul Bălţi. 
Din anul 2006: 



 angajat prin contract în calitate de  conferenţiar universitar la Catedra Drept Public al 
Academiei de Studii Economice din Republica Moldova;  

 membru al „Asociaţiei de Ştiinţe Penale” Republica Moldova (preşedintele comisiei de 
cenzori);  

 membru al seminarului ştiinţific specializat de profil cifrul 12.00.08 - „Drept penal” de 
susţinere a tezelor de doctorat organizat pe lângă Academia de Ştiinţă a Republicii 
Moldova sub egida Comisiei Naţionale de Acreditare şi Atestare şi Notificare din 
Republica Moldova; 

 oponent şi membru al Consiliului ştiinţific specializat,  în acest răstimp la susţinerea a 
mai multor teze de doctor în drept; 

 cercetător ştiinţific superior la Academia de Ştiinţă a Republicii Moldova în cadrul 
Institutului de Istorie Stat şi Drept secţia Drept Naţional. angajat în calitate de expert la 
Institutul de Reforme Penale din Republica Moldova în cadrul proiectului de cercetare 
„Impactul noii legislaţii penale a Republicii Moldova asupra detenţiei”. 

Din luna mai 2009:  
autorizat cu dreptul de conducător ştiinţific la specializarea cu cifrul de profil 12.00.08 - 

„Drept penal” eliberată de Comisia Naţională de Acreditare şi Atestare şi Notificare a Republicii 
Moldova; 

Din 2007 –  2012  - Consilier al Preşedintelui Curţii Constituţionale al Republicii Moldova; 
În 2009 – 2010  - Vice-director al Institutului de Istorie Stat si Drept al Academiei de 

Ştiinţe a Republicii Moldova;  
În 2014 – membru al Consiliului Superior al Procurorilor şi membru CNAA al Comisiei de 

Experţi la drept Public; 
 Publicaţii în număr de 77 dintre care un manual, două monografii, un studiu şi peste 83 de 

articole, coautor al Comentariului de drept penal al republicii Moldova. Curent desfăşor 
activitatea de elaborare în coautorat asupra a 3 cursuri universitare: 

- Elemente de drept penal comparat; 
- Drept penal al afacerilor; 
- Drept penal informaţional. 

ALTELE: 
Limbi: română, rusă (forate bine), franceză, engleză  (mediu) 
Abilităţi de lucru cu computerul: Windows 95/98/2000, Word 95/97, Ms-Dos, fax, e-

mail, internet, pagina Web, lucrul cu bazele de date. 
Hobby: literatură de specialitate în domeniul jurisprudenţei şi în domeniul protecţiei 

drepturilor omului, sport, muzică, arte marţiale, şah, computer, filozofie, ştiinţe sociale şi 
politice. 
 

LISTA LUCRĂRILOR 
ŞTIINŢIFICE ŞI METODICO-DIDACTICE 

ale dlui Mariţ Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar  
 

Nr. 
d/r 

Denumirea  lucrării    
 

Date bibliografice  

1. Dreptul la viaţă Materialele simpoziumului naţional, practico-ştiinţific din 17-
18 decembrie 1999. Rolul autorităţilor publice în garantarea 
drepturilor şi libertăţilor constituţionale. Chişinău 2000, p. 38-
52,    

2. Libertatea persoanei – entitate juridică şi valoare 
socială supremă 

Lucrările Simpozionului internaţional „Condiţiile libertăţii în 
postotalitarism”, Bălţi, 2001, p. 112-117. 

3. Răpunerea penală a persoanelor juridice în noua 
egislaţie penală 

Conferinţa internaţională – „Probleme de drept în perioada de 
ranziţie în Republica Moldova”, Conferinţa ştiinţifică anuală a 

profesorilor,  organizată de Universitatea de Criminologie din 
Republica Moldova, 26 aprilie, Chişinău, 2002, p. 29-34;  

4. Aculturaţia juridică în Codul penal al Republicii 
Moldova. Referiri şi lacune privind unele aspecte 
subiective ale infracţiunilor 

Revista Naţională de Drept, Chişinău, Nr. 12, 2002, p. 53-58. 



5. Drept penal. Partea generală (legea penală, teoria 
nfracţiunii, participaţia penală), (manual) 

Editura „Tipografia Centrală”, Chişinău 2002, (p. 1- 354.) - 
Ediţia apărută cu sprijinul financiar al Programului Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare în Moldova 

6.  Definiţia intenţiei Revista Naţională de Drept, Nr. 1, Chişinău, 2003, p. 63-68. 
7. Aspecte conceptuale şi legale ale vinovăţiei penale 

n epoca antică 
Revista Naţională de Drept, Nr. 4, Chişinău, 2003, p. 56-60. 

8. Vinovăţia penală în Evul Mediu Analele Academiei de Poliţie a Republicii Moldova „Ştefan 
cel Mare”, Chişinău 2004, p. 23-27. 

9.  Vinovăţia  penală în Epoca Contemporană Analele Academiei de Poliţie a Republicii Moldova „Ştefan 
cel Mare”, Chişinău 2004, p. 31-35. 

10. Elementul subiectiv al infracţiunii deviate. Unitatea 
şi pluralitatea de rezoluţii infracţionale 

Revista „Legea şi viaţa”, luna august, Chişinău 2004, p. 54-
58.  

11.  Imputaţiunea subiectivă în cazul infracţiunilor 
comise cu praeterintenţie 

Revista „Legea şi viaţa”, luna septembrie, Chişinău 2004, p. 
50-56.  

12. Participaţia la infracţiunea cu praeterintenţie Revista „Legea şi viaţa”, luna octombrie, Chişinău 2004, p. 
45-50. 

13. Caracterul unitar şi mixt al infracţiunilor cu 
praeterintenţie) intenţie depăşită sau dublă 

Revista „Legea şi viaţa”, luna noiembrie, Chişinău 2004, p. 
55-58. 

14. Delimitarea infracţiunii de vătămare corporală de 
entativa de omor. Posibilitatea existenţei tentativei la 
nfracţiunile complexe cu praeterintenţie sau cu două 

forme de vinovăţie. 

Revista „Legea şi viaţa”, luna decembrie, Chişinău 2004, p. 
49-55. 

15.  Infracţiuni praeterintenţionate: forme şi modalităţi 
de manifestare  

Revista „Legea şi viaţa”, luna ianuarie, Chişinău 2005, p. 49-
58. 

16. Modalităţi şi forme ale intenţiei utilizate în 
doctrina şi practica judiciară. Procesele psihice 
specifice acestora. 

Revista „Legea şi viaţa”, luna februarie, Chişinău 2005, p. 52-
57. 

17. Gradele intenţiei. Procesele psihice specifice 
gradelor intenţiei infracţionale. 

Revista „Legea şi viaţa”, luna martie, Chişinău 2005, p. 28-
37. 

18. Coexistenţa şi coraportul intenţiei infracţionale 
premeditate (dolul deliberat) cu intenţia provocată, 
repentină sau spontană.. 

Revista de Ştiinţe penale, anuar, anul I, IRP (Institutul de 
reforme penale), Chişinău 2005, p. 110-116. 

19. Definiţia imprudenţei (culpei) în doctrină şi 
egislaţie. 

Revista „Legea şi viaţa”, luna iunie, Chişinău 2005, p. 37-45. 

20. Reflecţii asupra naturii juridice a intenţiei şi a 
mprudenţei infracţionale 

Revista „Legea şi viaţa”, luna iulie, Chişinău 2005, p. 20-25. 

21.  Concursul şi coraportul dintre cazul fortuit şi 
mprudenţa infracţională. Deosebirea neglijenţei 
nfracţionale de cazul fortuit. 

Revista Naţională de Drept, Nr. 7, iunie 2005, p. 34-42. 

22. Viziuni şi raţionamente asupra perceperii 
conceptului de intenţie infracţională 

Revista „Legea şi viaţa”, luna august, Chişinău 2005, p. 30 
36. 

23. Participaţia la actele infracţionale imprudente. 
Concursul imprudenţelor. Compensarea sau 
mprudenţa comună a infractorului şi a victimei 

 

Revista Naţională de Drept, Nr. 8, august 2005, p. 49-58. 

24.  Asemănări şi deosebiri dintre procesele psihice ale 
nfractorului la comiterea infracţiunii cu două forme 

ale vinovăţiei (praeterintenţiei sau intenţiei depăşite) 
n raport cu cele ale intenţiei infracţionale 

Revista Naţională de Drept, Nr. 8, septembrie 2005, p. 37-43. 

25. Noi orientări asupra formelor vinovăţiei penale şi a 
delimitării intenţiei de imprudenţa sau culpa penală 
n doctrina europeană 

Revista „Legea şi viaţa”, luna septembrie, Chişinău 2005, p. 
16-23. 

26. Concepte şi referiri asupra motivului sau motivului 
nfracţional 

Revista „Legea şi viaţa”, luna martie,Chişinău 2006, p. 21-26. 

27. Asemănări şi deosebiri dintre procesele psihice ale 
nfractorului la comiterea infracţiunii cu două forme 

ale vinovăţiei (praeterintenţiei sau intenţiei depăşite) 
n raport cu cele ale imprudenţei. 

Revista Naţională de Drept, Nr. 9, octombrie 2005, p. 37-43. 

28. Evoluţia conceptelor şi a reglementărilor cu privire 
a vinovăţia penală (monografie) 

 

Editura „Tipografia Centrală”, Chişinău 2005, (p. 1- 287.) . 

29 Concepte şi referiri asupra definirii mobilului 
nfracţiunii  

Revista Naţională de Drept, Nr. 10, decembrie 2005, p.  36-
41. 

30 Distincţia şi corelaţia dintre intenţia infracţională, Revista Naţională de Drept, Nr. 2, februarie 2006, p. 63-69 



mobilul şi scopul infracţiunii 
31 Cauze care înlătură vinovăţia ca urmare a justificării lor 

sociale  
 

Revista Naţională de Drept, Nr. 4, aprilie 2006, p.  

32 Dimensiunea psihică a persoanei în cazul constrîngerii 
fizice şi psihice.  

 

Revista de Ştiinţe penale, anuar, anul II, IRP (Institutul de 
reforme penale), 2005, .Dolea 

33 Vinovăţia penală în reglementările româneşti din antichitate, 
epoca medievală şi epoca modernă   

 

Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică, 
Publicaţie ştiinţifică şi informativă de specialitate, nr.1-2  (7-8), 
2005, pag. 44-61 Bujor 

34 Vinovăţia penală în legislaţiile penală din epoca 
contemporană şi în noile legislaţii penale 

 

Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică, 
Publicaţie ştiinţifică şi informativă de specialitate, nr. 1 (9), 
2006, p. 46-53 

35 Principiul caracterului personal al răspunderii penale.  
Aspecte subiective. 

 

Ziua juristului Fac USB  Consideraţii privind realitatea socio-
uridică din R. Moldova, Materialele conferinţei ştiinţifice din 

19.10.2004, Bălţi, 2005, pag 182-190 
36 Vinovăţia penală în cadrul principiilor legalităţii şi a 

principiului legalităţii incriminării şi a pedepsei. 
Cunoaşterea antijuridicităţii faptei infracţionale sau 
reprezentarea ilegalităţii ei. 

 

Ziua juristului Fac USB Consideraţii privind realitatea socio-
uridică din R. Moldova, Materialele conferinţei ştiinţifice din 

19.10.2004, Bălţi, 2005, pag 148-162 

37 Forme modalităţi şi grade  de manifestare a vinovăţiei 
penale (monografie) 

Editura „Tipografia Centrală”, Chişinău 2005, (p. 1- 304.),  

38 Intenţia infracţională în cazul participaţiei penale MAI al R. Moldova, Criminalitatea regională: probleme şi 
perspective de prevenire şi combatere, Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale, Chişinău, 25-26 mai 2005, 
pag. 214-226 

39 Dimensiuni psihice ale persoanei făptuitorului în cazul 
faptei comise în stare de legitimă apărare. 

 

MAI al R. Moldova, Criminalitatea regională: probleme şi 
perspective de prevenire şi combatere, Materialele Conferinţei 
ştiinţifico-practice internaţionale, Chişinău, 25-26 mai 2005, 
pag. 226 - 232 

40.  O incursiune istorică şi sistematică asupra drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului  

60 ani ONU  şi 57 ani de la DUDO decembrie 2005 

41. Unitatea de rezoluţie la infracţiunea simplă şi 
complexă 

Conferinţa Internaţională: „Statul şi Dreptul -Mutaţii 
nstituţionale Contemporane” – România, Sibiu 2-3 iunie 2006 

42. Abordări asupra dimensiunii subiective a persoanei 
nfractorului în cazul execsuluiscuzabil al legitimei 

apărări şi al stării de provocare la realizarea actului 
nfractional  

Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova 2005, 
Vol. 6, p. 170-177,  

43.  Aprecieri de sinteza asupra desistării sau renunţării 
benevole la comiterea  infracţiunii 

Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova Ed. 
Jubiliară, Seria « «Ştiinţe socio-umanistice Vol. I. , p. 457-464. 

44. Dimensiunea psihică a persoanei infractorului în cazul 
constrîngerii fizice sau psihice 

Revista de Ştiinţe penale 2006, Anul II, p. 116-124.  

45. Abordări asupra dimensiunii subiective a persoanei 
nfractorului în cazul excesului scuzabil al legitimei apărări şi al 
stării de provocare la realizarea actului infracţional  

Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova 2005, 
Vol. 6, p. 170-177,  

46.  Noua legislaţie penală şi procesual penală (realizări şi 
controverse. Impactul asupra detenţiei).  

60 ani ONU  şi 57 ani de la DUDO decembrie 2005 

47. Teorii cu privire la vinovăţia penală în 
viziuniledoctrinarea europene şi ale altor state ale lumii. 

Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova, 
Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste 
europene, Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice 
nternaţionale, 22 decembrie, p. 133-149.  

48. Aprecieri desinteză asupra teoriilor referitoare la 
formele vinovăţiei penale în viziuniledoctrinare 
europene. 

Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova, 
Dreptul naţional în contextul proceselor integraţioniste 
europene, Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice 
nternaţionale, 22 decembrie, p. 205-211.   

49. Teoria ignoranţei evitabile în contextul concpetului de 
vinovăţie penlă. 

Revista de Studii şi cercetări juridice, nr. 1-2, 2007, 
CHIŞINĂU 2007, p.62-78. 

50. Aprecieri de sinteză asupra iresponsabilităţii penale. 
Aspecte şi reglementări de drept penal comparat. 

Academia de poliţie „Ştefan cel Mare” MAI al R. Moldova, 
Anuar ştiinţific, ediţia a VII –A, CHIŞINĂU 2006, p. 128-143.  

51. Latura subiectivă în sistemul de drept penal comparat. Revista de Ştiinţe penale 2007, Anul III, p. 116-124.  
52. Motivul şi scopul în cazul participaţiei penale. Academia de Studii Economice din MOLDOVA, 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ  
„Dezvoltarea durabilă a ROMÂNIEI şi Republicii MOLDOVA 



n european şi mondial”, CHIŞINĂU 2007, p. 297-300.  
53. Unitatea de rezoluţie la infracţiunea progresivă. Academia de Studii Economice din MOLDOVA, 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ  
„Dezvoltarea durabilă a ROMÂNIEI şi Republicii MOLDOVA 
n european şi mondial”, Chişinău 2007, p. 346-349.  

54. Îndrumător metodic la disciplina Drept penal, parte 
specială (Aspecte generale cu privire la calificarea 
nfracţiunilor Speţe, practică judiciară) 

Editura ASEM, 2009, Alexandru Mariţ, Djuleta Vasiloi, Ion 
Caus, p.1-449 

55. (Partea generală: Cap.VII, Cap.IX, Cap.X), 2010 
 

CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA 
(Nr.985-XV din 18 aprilie 2002. 
 Cu toate modificările operate până la republicare în  
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-74/195 din 

14.04.2009.  
Adnotat cu jurisprudenţa CEDO şi a instanţelor 

naţionale)COMENTARIU 
56.  „PERCEPŢIA, CORELAŢIA ŞI APRECIEREA 

DREPTURILOR  OMULUI ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA ÎN PLAN  REGIONAL ŞI 
NTERNAŢIONAL”  

 

Alexandru  MARIŢ,  doctor  conferenţiar universitar, 
Consilier al Preşedintelui Curţii Constituţionale  al Republicii 
Moldova  şi Dumitru PULBERE (JN),  doctorant, IISD  al 
AŞM al Republicii Moldova, Conferinţă internaţională 
consacrată pu ANIVERSAREA  A 15-a  A CURŢII  
CONSTITUŢIONALE A  REPUBLICII  MOLDOVA p. 

57. Unele reflecţii asupra Criteriilor etiolotgice cu 
caracter psihologic ale comportamentului criminal 

 

Conferinţa anuală a tinerilor cercetători organizată de IISD al 
AŞM şi UAŞM 

58. Alcoolismul, narcomania, tocsicomania determinante 
ale criminalităţii  

Anale ASEM,  ediţia a X-a, Chişinău 2012, A. Mariţ, E-M. 
Tucă p.53-62 

59. Tipuri de criminalitate penitenciară  Anale ASEM,  ediţia a X-a, Chişinău 2012, A. Mariţ, E-M. 
Tucă p. 62-68 

60. Vinovăţia penală-temei subiectiv al incriminării şi al 
răspunderii  

Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor cercetători Ediţia a X 28-29 
aprilie 2012, Dan Georgian, Al. Mariţ, p. 114-125 

61. Condiţiile şi modul de acordare a liberării condiţionate 
de pedeapsă înainte de termen în Republica Moldova şi a 
altor state  

Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor cercetători Ediţia a X 28-29 
aprilie 2012, Cristian Macovei, Al. Mariţ, p. 125-142. 

61. Procesele psihice postinfracţionale: Autocontrolul şi 
autoaprecierea, dimensiuni afective postinfracţionale. 
Sentimentul de vinovăţie penală 

Conferinţa internaţională cu ocazia aniversării a Gh.Costache 
a 70 de ani, „Edificarea statului de drept în Republica 

Moldova”, Chişinău 2011, p. 213-219. 
62. Renunţarea de bună voie şi căinţa activă a 

participanţilor la comiterea infracţiunilor 
 

Conferinţa internaţională cu ocazia aniversării a Gh.Costache 
a 70 de ani, „Edificarea statului de drept în Republica 

Moldova”, Chişinău 2011, p. 231-238. 
63. Provocarea la intenţia repentină sau afectivă Sesiunea de comunicări ştiinţifice 29-30 octombrie 2011, 

organizată de Institutul de ştiinţe administrative din RM cu 
Primăria mun. Chişinău, A. Mariţ, Georgian Dan, Chişinău 
2012, p.543-552 

64. Noţiune de personalitate a delicventului minor în 
contextul comportamentului deviant 

Aspecte psihosociale ale tinerilor delicvenţi (materialele 
conferinţei ştiinţifice naţionale) Chişinău 20012, organizată de 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din RM, p.97-
107. 

65. Unele reflecţii asupra criteriilor etiologice cu caracter 
psihologic ale comportamentului criminal 

Tendinţe contemporane în evoluţia patrimoniului istoric şi 
uridic al Republicii Moldova, Materialele Conferinţei 
nternaţionale anuale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători Vol. 
I Secţia „Drept Naţional” Ediţia a VI-a, 12 aprilie, 2012, 

Chişinău , p. 264-270.  
65. Provocarea la intenţia repentină sau afectivă Caietul ştiinţific, Sesiunea de comunicări ştiinţifice 29-30 

octombrie 2011, organizată de Institutul de ştiinţe 
administrative din RM cu Primăria mun. Chişinău, A. Mariţ, 
Georgian Dan, Chişinău 2012, p.543-552 

66. Securitatea criminologică în Republica Moldova – 
mecanims de protecţie a siguranţei persoanei 

Conferinţa internaţională Chişinău 29 iunie organizată de 
ISD al AŞM cu genericul „Siguranţa persoanei în RM cadrul 
egal şi instituţional” (în fază de publicare) 

67. Drogurile legale şi adolescenţa: Studiu  (Răspunsuri la 
ntrebările elevilor şi studenţilor),  

Publicaţia apărută la comanda Centrului Internaţional 
Antidrog din Republica Moldova Chişinău 2012,  Maria Vîrlan, 
Alesa Frunze, Tatiana Focşa, Victoria Plămădeală, Maria Diţă, 
Zaharia Zanosiev, Alexandru Mariţ, alina Beţ, Ina Eni. 

68. Referinţe generale asupra demnităţii umane Conferinţă internaţională organizată de CpDOM cu ocazia a 



 aniversării a 5 ani MNPT în RM august 2012 (în fază de 
publicare) 

69. Demnitatea umană ca valoare juridică fundamental a 
constituţionalismului contemporan 

 

Conferinţă internaţională organizată de CpDOM cu ocazia a 
aniversării a 5 ani MNPT în RM august 2012 (în fază de 
publicare) 

70. Manual, Calificarea infracţiunilor Alexandru Mariţ, 
419 p. Ed USEM, Chisinau 2015 

 

71. Monografie, Liberarea conditionata de pedeapsa 
nainte de termen, Ed USEM, Chisinau 2015, p. 247 

 

72. Drept procesual penal partea generala si partea 
speciala,Ed ASEM, p.305, Chisinau 2015 

 

73. Monografie. Aspecte teoretico-normative si practice 
privina formarea motivului si scopului in cadrul etapelor 
nfractionale), Chisinau 2015, Ed. USEM p243. 

 

74. Monografie Personalitatea Infractorului aspect 
criminologice Chisinau 2016, Ed. USEM p247. 

 

75. Individualizarea şi diferentierea răspunderii si 
pedepsei penale, Chisinau 2016, Ed. USEM p. 160 

 

 
 
 
 


	Definiţia intenţiei

