
 

 
ARNIS 

             CIF: 32224197 
        Al. Privighetorilor, nr. 86H, S 1 

Bucuresti, Romania 
contact@arnis.ong                                                                                	

 
  	

DECLARATIE  
784/23.06.2022 

 
Diversitatea Finantării în baza  
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Activitatea Asociației Române pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați - 
ARNIS este finanțată din sponsorizări din partea personelor juridice, din donații 
ale persoanelor fizice, din redirecționări ale procentului de 3,5% din impozitului 
pe venit aplicat persoanelor fizice, donații în produse și venituri din prestări 
servicii pentru susținerea activității din proiecte. 

Asociația a primit în 2021 sponsorizari de la entităţi a căror activitate se 
derulează în scopul obţinerii de profit reprezentând 21,81% din totalul veniturilor 
Asociației Române pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați - ARNIS. Niciuna 
dintre sponsorizarile venite din partea entităţilor a căror activitate se derulează 
în scopul obţinerii de profit nu depaseste 50% din bugetul total al Asociației 
Române pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați-ARNIS.  

Donațiile din partea persoanelor fizice și veniturile din redirecționarea 
procentului 3,5% din impozitul pe venit aplicat persoanelor fizice reprezintă 
37.24% din bugetul total al Asociației Române pentru Nou-născuții Îndelung 
Spitalizați-ARNIS pentru 2021.  

În anul 2021, Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați 
– ARNIS a beneficiat de sponsorizari din partea a două companii din industria 
farmaceutică dupa cum urmează: Chiesi România 0,59% din totalul veniturilor 
și AstraZeneca Pharma 2,99% din veniturile totale în 2021.  

Începănd cu 01.01.2022 și până la data prezentei declarații 
(23.06.2022), Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați – 
ARNIS nu beneficiază de fonduri din partea niciunei companii din industria 
farmaceutică și nicio entitate a cărei activitate se derulează în scopul obţinerii 
de profit nu finanțează organizația în procent mai mare de 50% din veniturile 
totale.  

 
Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați – ARNIS (între 08.2013-04.2022 
funcționând cu denumirea ASOCIAȚIA UNU ȘI UNU, are sediul în București, Aleea 
Privighetorilor nr. 86H, ap. C002, Sector 1, având CIF 32224197, este înregistrată în Registrul 
Național al Asociațiilor și Fundațiilor cu nr.15900/302/2013, și este reprezentată legal de dna. 
Corina Croitoru în calitate de membru fondator și președinte.  
                   
23.06.2022    
 
Președinte ARNIS 
Corina Croitoru 
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