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PROIECT EDUCAŢIONAL
Concursul Internaţional de Artă Plastică
,,N. Tonitza” – Bârlad
ediţia a XIV-a

Organizatorii

CONCURSULUI INTERNAŢIONAL DE ARTĂ PLASTICĂ „N. Tonitza”
Barlad, Simpozion ,,Desenul este modul copiilor de a

colaboracu

lumea”-referat
desfasurat sub egida Ministerului Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului aprobat în Calendarul
Activităților Extrascolare la Domeniul cultural artistic –Arte vizuale pozitia 1 pe anul scolar 2011-2012 va
invita sa luati parte la cea de-a 14-a editie care va avea loc in perioada
aprilie- mai- 2012

REGULAMENT
I. Tematica concursului: ,,NOI, GENERAŢIA MILENIULUI III”
1. Portret;
2. Compoziţie;
3. Natură Statică;
4. Peisaj;
5. Icoane pe lemn şi sticlă.

II. Condiţii de participare:
1.
La concurs pot participa elevi membri ai cercurilor de artă plastică de la Palatele şi
Cluburile Copiilor, de la şcoli generale şi licee, şcolile şi liceele de artă plastică, cu un număr
nelimitat de lucrări.
2.
Sunt invitaţi să participe şi copii din următoarele ţări: Ucraina, Republica
Moldova, Japonia, Israel, Egipt, Franţa, Spania, Germania, Italia, Pakistan, Portugalia,
Republica Cehă, Macedonia, India etc.
3.
Concursul de va desfăşura pe următoarele categorii de vârstă:
• până la 7 ani;
• 7 – 11 ani;
• 11 – 15 ani;
• 15 – 18 ani.
4.
Fiecare lucrare trimisă pentru concurs va menţiona pe verso:
• Numele şi prenumele autorului (scris cu majuscule);
• Vârsta, adresa, e-mail, nr. telefon;
• Titlul lucrării;
• Adresa şcolii, localitatea, judeţul, nr. telefon, e-mail;
• Profesor îndrumător, nr. telefon, e-mail.
5.
Lucrările trimise la concurs nu se vor returna.
6.
Lucrările vor fi jurizate de specialişti în domeniul artelor plastice, artişti plastice şi
critici de artă.
7.
În cadrul Concursului se desfăşoară şi Simpozionul Internaţional cu tema ,,
Desenul este modul copiilor de a colabora cu lumea”.
8.
La Simpozion pot participa numai profesorii indrumatori care trimit lucrari de la
elevi si aici nu este cu taxa.
III. Calendarul concursului:
Lucrările pot fi trimise până la data de 29 Mai 2012 (data poştei), pe adresa:
Prof. Forţu Năstase
Clubul Copiilor ,,Spiru Haret”, Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 4, Cod poştal
731069, Loc. Bârlad, Jud. Vaslui/România

FUNDAŢIA CULTURALĂ DE ARTĂ ,,SF.LUCA” organizează acest concurs şi alte manifestări
culturale şi de întra-jutorare pentru săraci. Vă rugăm să completati acest formular cu datele personale şi apoi săl duceţi la administraţia financiară din localitatea dumneavoastră.
Contribuabilii optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru
susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.
Oricum aceşti bani sunt pierduţi la impozitul anual. Dacă doriţi să viraţi 2% din impozit sunteţi scutit
de impozitul către stat. Sf. Luca a fost pictor şi a pictat prima icoană a Maicii Domnului.
În biserica ortodoxă este aşezat între cei patru evanghelişti în turla bisericii.
Vă mulţumim anticipat!
Forţu Nastasă,
artist plastic şi preşedintele fundaţiei de artă
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INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual
și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13
Formularul se completează și se depune de către persoanele
fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora, în
următoarele situaţii:
— contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli
pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004
privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită
restituirea acestora;
— contribuabilii optează pentru virarea unei sume
reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea
entităţilor nonprofit care se înfiinţează și funcţionează în
condiţiile legii sau unităţilor de cult;
Contribuabilii care își exprimă această opţiune pot solicita
direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau
unitate de cult;
— contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile
din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate
pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ,
potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
Formularul se completează de către contribuabili, înscriind
cu majuscule, citeţ și corect, datele prevăzute de formular.
Termen de depunere:
— anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de
realizare a venitului;
Formularul se completează în două exemplare:
— originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are
adresa unde își are domiciliul potrivit legii sau adresa unde
locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de
domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în
România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de
venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
— copia se păstrează de către contribuabil.
Formularul se depune direct la registratura organului fiscal
sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.
Formularul se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la
solicitarea acestuia.

Contractul privind acordarea bursei private și documentele
ce atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul
fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu
originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poștă,
documentele de mai sus se anexează în copie.
2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult — căsuţa
se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume
de până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea unei entităţi
nonprofit sau unităţi de cult.
Suma — se completează cu suma solicitată de contribuabil
a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult.
În situaţia în care contribuabilul nu cunoaște suma care
poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care
organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult — se înscrie de
către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii
de cult.
Codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de
cult — se înscrie de către contribuabil codul de identificare
fiscală al entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită
virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) — se completează codul IBAN al
contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea
nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa
privată, depășește plafonul de 2% din impozitul anual, atunci
suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon,
având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de
raportare cu bursa privată.

III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE
ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală — se
înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui
contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării
fiscale, după caz.
II. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL
ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003

1. Bursa privată: căsuţa se bifează de către contribuabilii
care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse
private în conformitate cu Legea nr. 376/2004 privind bursele
private.
Contract nr./data — se înscriu numărul și data contractului
privind acordarea bursei private.
Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil în
cursul anului de raportare pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data — se înscriu numărul și data
documentelor care atestă plata bursei private.

IMPOZABILE DIN SALARII, OBŢINUTE LA FUNCŢIA DE BAZĂ

Denumirea instituţiei de credit — se înscrie denumirea băncii
de economisire și creditare în domeniul locativ cu care a fost
încheiat contractul de economisire-creditare, potrivit legislaţiei
în materie.
Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil
reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem
colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate — se menţionează documentele privind
contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru
domeniul locativ, privind plata sumelor reprenzentând cheltuielile
efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul
locativ etc.
Documentele se prezintă în original și în copie, organul fiscal
păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu
originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poștă,
documentele de mai sus se anexează în copie.

