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FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din 

București 

1.2. Facultatea  de TEOLOGIE PASTORALĂ 

1.3. Departamentul  de TEOLOGIE 

1.4. Domeniul de studii TEOLOGIE CREȘTINĂ DUPĂ EVANGHELIE 

1.5. Ciclul de studii Licenţă (2015-2019) 

1.6. Programul de studii Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei DREPT BISERICESC (1) 2.2. Cod disciplină DRB 411 

2.3. Titularul activităţii de curs Ioan Gheorghe ROTARU 

2.4. Titularul activităţii de seminar Ioan Gheorghe ROTARU 

2.5. Anul de studiu IV 

 

2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 
C 2.8. Regimul disciplinei  

(O – obligatorie, Op – 

opţională, F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Număr ore pe 

săptămână 
3 

din care: 3.2. curs 
2 

3.3. seminar/laborator 
1 

3.4. Total ore din planul 

de învăţămînt 
42 

din care: 3.5. curs 
28 

3.6. seminar/laborator 
14 

Distribuţia fondului de timp de studiu individual ore 

 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

 Tutoriat 2 

 Examinări 2 

 Alte activităţi (exersări practice) 2 

Total ore  activităţi individuale 31 
 

3.7 Total ore studiu individual 31 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 73 

3.10 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum COB 311 

4.2. de competenţe Nu este cazul 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Ecran de proiecţie, videoproiector, laptop. 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 
Sală dotată cu ecran de proiecție, videoproiector, laptop și tablă. 
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6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Cunoașterea  unor noțiuni generale ale Dreptului bisericesc.  

C2. Cunoașterea libertăților religioase oferite de Constituția României. 

C3. Cunoașterea principiilor de drept care au stat la baza legislației în vigoare 

privind cultele religioase, precum și a asociațiilor și fundațiilor. 

C4. Cunoașterea prevederile legale principale din domeniul drepturilor omului 

și în mod special cele legate de libertatea religioasă și de conștiință. 

Competenţe transversale CT1.Formarea şi cultivarea unei conştiinţe a dialogului care să articuleze o 

relaţie adecvată între Biserică și Stat. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei OG1. Să-i lărgească studentului orizontul cunoașterii în privința 

noțiunilor cuprinse în Dreptului bisericesc. 

OG2.Formarea unui vocabular adecvat, necesar pentru înțelegerea 

Dreptului Bisericesc. 

OG3.Abordarea comparativă a legislației civile și bisericești, precum 

si a diverselor sisteme de drept canonic confesional. 

OG4. La finalul cursului studentul să dobândească informaţii 

suficiente despre legislația națională și internațională, privitoare 

la drepturile omului.  

7.2 Obiectivele specifice OS1. Evidenţierea specificului și a importanţei disciplinei Drept 

Bisericesc, în contextual celorlalte discipline teologice, mai ales 

al disciplinelor din Teologia Practică. 

OS2. Familiarizarea cu principalele direcţii juridico-legislative, din 

contextul politic, cultural şi ştiinţific actual. 
OS3  O bună orientare în bibliografia specifică Dreptului Bisericesc, 

teologiei practice și științelor juridice. 
OS4   Cunoașterea legislației în materie de drepturi ale omului și în 

mod special cea privitoare la libertatea religioasă și de 

conștiință, alături de modalitățile de apărare a acesteia. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în disciplina Dreptului Bisericesc:  
       a. Obiectul, definiția, scopul și importanța 

Dreptului Bisericesc.  
       b. Dreptul bisericesc ca ştiinţă. 
       Vor fi prezentate: cursul, metodele de lucru și manualele 

de studiu. Vor fi explicate noțiuni și definiții, precum și 

locul și importanța Dreptului bisericesc în sistemul 

general de drept și raporturile lui cu dreptul laic. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

2. Dreptul divin, dreptul natural și dreptul uman. 
Vor fi prezentate noțiunile și principiile privitoare la:   

 Dreptul divin, natural și uman. 

 Legea divină naturală. 

 Legea divină pozitivă. 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

3. Izvoare ale Dreptului Bisericesc. 
        Vor fi prezentate:  

 Izvoarele dreptului în general. 

 Izvoarele fundamentale ale dreptului bisericesc. 

 Izvoarele auxiliare si subsidiare. 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 2 ore fizice 
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4. Colecții de drept bisericesc (I):  

a. Codicii  şi colecţiile  bisericii universale: 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 
 Codicii Apostolici sau Colecţiile de canoane 

apostolice. 

 Colecţii Bisericeşti străvechi. 

 Codicii canonici. 

 Nomocanoanele. 

 Codicii politico-bisericeşti sau Codicii legilor de 

stat, cu aplicaţie în viaţa istoriei Bisericii. 

 Extrase din legile civile, emise de stat, privitoare la 

activitatea Bisericii, din codurile dreptului de stat 

romano-bizantin. 

 Colecţiile de canoane ale Bisericii Orientale tipărite 

în Apus. 

 Marile colecţii de canoane, apărute mai târziu. 

 Colecţiile de drept romano-bizantin. 

 Opera marilor comentatori bizantini, ș.a. 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

5. Colecțiile de drept bisericesc (II):  

b. Codicii şi colecţii ale unor biserici locale: 
Vor fi prezentate aspecte privitoare la : 

 Codicii şi colecţiile Bisericilor locale din Apus: 

Versio Isidoriana;Versio Prisca; Codex Canonum 

Ecclesiae Romanae; Codex Canonum Ecclesiae 

Africanae; Codex Canonum Ecclesiasticorum 

Dionisii Exigui; Colecţio decretorum pontificum 

romanorum; Colecţio Dionisio Hadriana; Collectio 

Hispana sau Collectio Isidoriano; Decretum 

Gratiani; Codex juris canonici; Codex juris 

ecclesiarum orientalium, ș.a. 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

6. Izvoarele dreptului protestant: 

a. Sfanta Scriptură. 

b. Mărturisirile de Credință. 

c. Scrierile reformatorilor.  
d. Constituțiile, Manualele de reguli sau 

Statutele, după care se conduce acum fiecare 

Biserică in parte. 
Vor fi prezentate sursele sau izvoarele dreptului 

protestant. 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

7. Colecţiile româneşti. Pravile și legiuiri (I): 
Vor fi prezentate idei legate de legiuiri bisericești, de 

drepturile omului și în mod special cele legate de 

drepturile și libertățile  religioase: 

 Codicii şi Colecţiile canonico-juridice. Extras din 

Vasilicale sau Pravila lui Alexandru cel Bun; 

Sintagma alfabetică a lui Matei Vlastares; Pravila 

de la Târgovişte din 1451; Copia Sinopsei Sintagmei  

de la mănăstirea Bistriţa Oltenia; Pravila de la 

mănăstirea Neamţu din 1472 sau 1474;Pravila de la 

Putna, 1475;Copia manuscris a lui Damian din 

1495; Statutul Țării Făgărașului (1508); Pravila 

moldoveană din secolul XVI; Pravila din secolele 

XV-XVI; Pravila de la Dragomirna din 1611. 

 Pravilele tipărite în limba română (Pravila 

diaconului Coresi, Braşov, 1563; Dreptătoriu de 

leage. Pravila bisericească sau Pravila cea Mică de 

la Govora (1640-1641) ; Şapte Taine a Bisericii sau 

Pravila pre scurt aleasă, Iaşi, 1644 ; Carte 

românească de învăţătură de la Pravilele 

împărăteşti şi de la alte giudeţe sau Pravila lui 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 
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Vasile Lupu, Iaşi, 1646), ș.a. 

8. Colecţiile româneşti. Pravile și legiuiri (II): 
Vor fi prezentate idei legate de legiuiri bisericești, de 

drepturile omului și în mod special cele legate de 

drepturile și libertățile  religioase: 

 Pravila lui Matei Basarab, Pravila Mare, Pravila de 

la Târgovişte sau Îndreptarea Legii, 1652. 

 Pravilniceasca Condică, 1780. 

 Sobornicescul Hrisov, 1785.  

 Codul Calimach, 1817. 

 Diplomele Leopoldiane (1691, 1699,1701). 

 Legiuirea Caragea, 1818. 

 Regulamentul Organic, 1831–1832. 

 Proclamaţia sau Patens de toleranţă,  a  generalului 

Buccow, 1761. 

 Patens de toleranţă, 1782, ș.a. 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

9. Legislaţia civilă românească cu privire la culte.  
Vor fi prezentate prevederile legale privitoare la: cultele 

religioase și la cele privitoare la libertatea religioasă și de 

conștiință: 

 Constituțiile României (1864,1866,1923, 

1938,1948,1952,1965, 1991). 

 Constituția României – 2003.  TITLUL II - 

Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale. 

 Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si 

regimul general al cultelor. 

 Codul civil. 

 Codul penal. 

 Codul fiscal 

 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

10. Libertatea religioasă  oglindită  în  documentele 

internaţionale (I): 

a. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 

(DUDO) - 10 dec. 1948. 
Vor fi prezentate reglementările privitoare la drepturile 

omului. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 
materiale didactice imprimate 2 ore fizice 

11. Libertatea religioasă  oglindită în  documentele 

internaţionale (II): 
b. Pactul Internaţional cu privire la Drepturile 

Civile şi Politice (PIDCP) - 1966. 
c. Convenţia Internaţională a Drepturilor Omului 

(Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 

CEDO) - 1950. 
Vor fi prezentate reglementările internaționale privitoare 

la drepturile omului. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 
materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

12. Libertatea religioasă  oglindită în  documentele 

internaţionale (III): 
d. Declaraţia privind eliminarea tuturor formelor   

de intoleranţă şi de discriminare din motive de 

religie sau de convingere, din 1981. 
e. Declaraţia asupra drepturilor persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale etnice, religioase 

şi lingvistice - 1993. 
Vor fi prezentate reglementările internaționale privitoare 

la drepturile omului. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 
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13. Recomandările Consiliului Europei: 
       a. Recomandarea Consiliului Europei nr. 

1086/1988 privind situaţia Bisericii şi 

libertatea religioasă în Europa de Est. 

b. Recomandarea nr. 1178/1992 cu privire la 

secte şi la noile mişcări religioase. 

c. Recomandarea nr. 1202/1993 relativă la 

toleranţa religioasă într-o societate 

democratică. 
       Vor fi prezentate recomandările Consiliului Europei 

privitoare la drepturile omului. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate 

2 ore fizice 

14. Documentele Organizaţiei pentru securitate şi 

cooperare în Europa (OSCE): 

a. Actul Final al Conferinţei pentru Securitate şi 

Cooperare în Europade la Helsinki -1975. 

b. Actul Final al Conferinţei de la Viena - 1989. 

c. Documentul Final al Conferinţei de la 

Copenhaga - 1990. 
Vor fi prezentate reglementările OSCE în materie de 

drepturi ale omului. 

Prelegere; discuții; 

videoproiector; 

materiale didactice imprimate. 

2 ore fizice 

8.2. Seminar Metode Observaţii 

1.  Rădăcinile biblice ale libertății religioase (I): 
Dezbateri academice privind următoarele aspecte:    

 Libertatea de alegere. 

 Libertatea de alegere versus alegere 

necondiționată. 

 Libertatea de a alege greșit. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

2. Rădăcinile biblice ale libertății religioase (II): 
Dezbateri academice privind următoarele aspecte:    

 Libertatea de alegere. 

 Libertatea de alegere versus alegere 

necondiționată. 

 Libertatea de a alege greșit. 

 Iisus Hristos și libertatea de conștiință. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 

3. Adevărul și libertatea: 
      Dezbateri academice privind următoarele aspecte:  

 Adevărul și libertatea sunt interdependente. 

 Adevărul și libertatea trebuie să meargă împreună. 

 A predica adevărul înseamnă a promova, garanta, 

apăra dreptul de a-l accepta sau refuza. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

4. Libertatea religioasă – o chestiune de dreptate: 
Dezbateri academice privind următoarele întrebări:  

 Există dreptate fără libertate religioasă ? 

 Există pace fără libertate religioasă ? 

 Există libertate fără libertate religioasă ? 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

5. Principii directoare pentru diseminarea 

responsabilă a religiei sau credinței: 
       Dezbateri academice privind următoarele chestiuni: 

 Deosebirile culturale.  

 Construirea de punți de legătură  către liderii altor 

religii. 

 Respect față de doctrinele altora, doctrine diferite 

față de propria religie.  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 
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6. Iisus Hristos și libertatea de conștiință: 
      Dezbateri academice privind următoarele aspecte:    

 Iisus Hristos – model de comportament față de 

autorități, relaționare și respect față alții. 

 Iisus Hristos și libertatea de conștiință. 

 Iisus Hristos și respectul față de libertatea de 

alegere a fiecăruia. 

 Iisus Hristos – model absolut în privința 

nediscriminării cuiva pe motiv de: sex, apartenență 

politică, culturală, socială și religioasă. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

7. Principiul separării dintre Biserică și Stat: 
Dezbateri academice privind următoarele aspecte:   

 Nimeni nu are dreptul să amenințe libertatea 

religioasă. 

 Nimeni, nici Biserica, nici Statul, nu are dreptul să 

forțeze pe cineva  să adopte, să-și schimbe, să 

rămână în aceeași religie sau să nu aibă nici o 

religie.  

 Principiul separării dintre Biserică și Stat. Biserica 

trebuie să se ocupe de sufletele oamenilor, iar Statul 

de nevoile societății. Cele două instituții nu trebuie 

să se amestece una în treburile celeilalte. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

8. De la intoleranță la toleranța religioasă: 
Dezbateri academice privind următoarele aspecte:   

 Idealul și practica toleranței. 

 Intoleranță  și fanatism. 

 Evoluția toleranței.  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

9. De la toleranță la libertate religioasă: 
Dezbateri academice privind următoarele aspecte:   

 Tradiția și drepturile omului. 

 Misiune creștină și prozelitism. 

 Factori care influențează spiritul tolerant. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

10. Perspectivele și riscurile toleranței : 
Dezbateri academice privind următoarele aspecte:   

 Libertatea religioasă. 

 Modele de pluralism religios. 

 Riscurile toleranței. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

11. Libertatea religioasă și dialogul inter-religios: 
       Dezbateri academice privind următoarele aspecte:   

 Libertatea religioasă în spațiul comunitar. 

 Dialog și echilibru religios. 

 Toleranță, intoleranță și exclusivism.  

 Diplomație eclesiastică.  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 1 oră fizică 

12. Principiile libertății religioase și de conștiință: 
a.Adoptarea principiului libertății religioase, 

Turda 1543, 1550, 1564, 1568. 
       Dezbateri academice privind:  

 Principiile libertății religioase și de conștiință, 

adoptatea și conținutul acestora.  

 Principiul libertății religioase a fost adoptat pentru 

prima dată în Europa și în lume în Transilvania sec. 

XVI. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

13. Modalităţi de apărare a libertăţii religioase (I):  
a. Apărarea libertății religioase –  o abordare 

spirituală.  
b. Spiritul manifestat în apărarea libertăţii 

religioase.  
        Dezbateri academice privind spiritul în care trebuie 

apărată libertatea religioasă. 

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 
1 oră fizică 
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14. Modalităţi de apărare a libertăţii religioase (II):  
c. Folosirea articolelor de lege. 
d. Intervenţia.  
e. Apelul la forurile superioare şi la instanţele 

judecătoreşti.  
f. Aspecte tehnice şi procedurale. 
Dezbateri academice privind spiritul și modalitățile de 

apărare a libertății religioase.  

Prezentare lucrări de seminar, 

dezbateri academice, analize, 

dialog 

1 oră fizică 

8.3. Bibliografie: 

* * * Biblia 
* * * Constituția României 
* * * Legea 489 / 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor 
* * * Ordonanța nr.26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 
* * * Codul Civil, Codul Penal, Codul Fiscal din România. 
* * * Statutul Cultului Creștin după Evanghelie din România 
* * * Principalele Instrumente internaționale privind drepturile omuui la care România este parte. 

Instrumente universale, vol. I, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 2006. 
* * * Principalele Instrumente internaționale privind drepturile omuui la care România este parte. 

Instrumente regionale, vol. II, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 2006. 
CUCIUC, Constantin, Toleranța religioasă, Editura „Conștiință și Libertate”, București, 2000. 
CUCIUC, Constantin; GHEORGHE, Manuela,  Religia în legislația din România, Editura „Conștiință și 

Libertate”, București, 2001.  
DIACONU, I., Drepturile Omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 1993. 
FLOCA, Ioan N., Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie Bisericească,  vol. I., Editura IBM 

al BOR, Bucureşti, 1990. 
FONTA, Ilie, Libertatea Religioasă în Lumea Contemporană, Editura Creștină Stephanus, București, 1994. 
HAROSA, Liviu-Marius, Drept canonic, Universul Juridic, București, 2013. 
MARGA, Irimie, Drept canonic, Manual pentru uzul studenńilor la forma de învăńămant la distanță, 

Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2009. 
POPA, Vasile Val; VÂTCĂ, Liviu Marian, Drepturile omului, vol. I, Editura All Beck, București, 2005. 
ROTARU, Ioan-Gheorghe, Drept Bisericesc, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014. 
________, Libertatea religioasă – temelie a demnităţii umane, în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, 

Nelu Burcea, “Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă”, Casa de editură “Viaţă şi 

Sănătate”, Bucureşti, 2013, pp. 210-215.  
________, “Dreptatea divină prin prisma celor Zece Porunci”, în Dreptatea - abordare juridică, politică,  

socială şi teologică, prof. univ.dr. Cristinel Murzea, conf.univ.dr. Carmen Adriana Gheorghe, David 

Emanuela Laura, dr. Nelu Burcea (coord.), Bucureşti, Ed. Universitară, 2012, pp. 151-165. 
_________, “The principle of religious freedom in terms of the Transylvanian Legislative Assemblies  

decisions from the XVI Century“,  European Journal of Science and Theology, October 2013, Vol.9, No.5, 

pp.11-21.  
_________, “Aspecte ale libertății religioase și prevederile Pravilei lui Matei Basarab”,  Timotheus – Studii 

și Cercetări teologice,  vol. 2, nr. 1. 2015, pp.39-74.  
________, “Aspecte juridice ale adoptării Codului Calimah cu câteva observații privind unele dispoziții 

discriminatorii privind drepturile omului / Legal aspects of adoption of the Calimah Code with some 

comments on some discriminatory provisions regarding the human rights”, Jurnal teologic,Vol 14, Nr 1 

(2015): pp.87-114. 
________, “Aspecte juridice privind adoptarea și prevederile principiului libertății religioase de către Dieta 

Transilvaniei în anul 1543”, în Ioan-Gheorghe Rotaru, Ștefan Mateiaș (ed.), Libertate și moralitate. Repere 

ale demnității umane, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015, pp. 133-141. 
VEDINAȘ, Verginia, Libertatea credințelor religioase, Editura Lumina Lex, București, 2003. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cursul oferă cunoașterea folosului și importanței studiului Dreptului Bisericesc, a studiului 

interdisciplinar și interconfesional, asocierea Dreptului Bisericesc cu celelalte discipline juridice, 

familiarizarea studenților cu legislația bisericească și legislația civilă cu privire la culte. 
 Provocarea spre o dezvoltare a unei gândiri juridico-canonice în raport cu activitatea pastorală sau 

de slujire în raport cu structurile și membrii Bisericii. 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Colocviu 50% 

 - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs - - 

- Activitate la seminar Elaborarea de lucrări  

de cercetare pe domeniul 

studiat  

35% 

  Participarea la seminar, 

curs și dezbateri 
15% 

10.6. Standard minim de performanţă:  
Pentru nota 5 (cinci): cunoaşterea prevederilor Constituției României și a instrumentelelor juridice 

internaționale privitoare la cultele religoase, la libertatea religioasă și de conștiință. 

 

 

       Data completării                   Titular de curs,  

          15.09.2015                     

        ……………..………….   

 

          Data avizării                          Director de departament, 

           22.09.2015        

        ………………..………. 

Decan, 

 

………………………… 

 

 

 


