
    
 

 

 
 

ADEZIUNE INSCRIERE - ARILOG 
 

 
Prin prezenta subsemnatul mentionat mai jos isi declara dorinta de a deveni membru al 

Asociatiei Romane de Logistica „ARILOG”, conform Statutului, Codului de Conduita, Manualului 
Compliance si in conditiile legii.  
 
Nume si prenume ....................................................................................................................  

Angajat al companiei ...............................................................................................................  

In functia ............................................................................................................................... 

 
Adresa de corespondenta a solicitantului: 
 
............................................................................................................................................... 
 
Tel ........................................................................................................................................ 
 
Mobil .................................................................................................................................... 
 
e-mail .................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Data            Semnatura 
 
 
NOTA: conform Regulamentului GDPR 

□ Subsemnatul .................................................................... imi dau acordul in mod explicit 
pentru folosirea datelor cu caracter personal continute in prezenta adeziune in scopul de a primi 
informari in format electronic in legatura cu noutati legate de activitatea Asociatiei, invitatii prin 
care ma pot inregistra la evenimentele organizate de Arilog sau in parteneriat, informari despre 
ultimele tendinte din domeniile logistica si supply chain, cat si alte informatii sau notificari 
referitoare la activitatea Asociatiei Arilog. 

 Semnatura*) : 
 
 
 
*) Se va semna doar in situatia in care bifati casuta si va dati acordul utilizarii datelor dvs. in 
scopul mentionat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
 

Beneficii membri Persoane Fizice 
 

 
• Newsletter lunar cu știri din piața de logistică și supply chain pe plan național și international 
• Acces gratuit la biblioteca ARILOG - cărți de specialitate și de referință în dezvoltarea  profesională 
• Acces la datele de contact ale companiilor membre, conform regulamentului GDPR 
• Acces gratuit la diverse studii de piață realizate de ARILOG și de alte asociații membre ELA 
• Acces la baza de date a studenților pentru dezvoltarea forței de muncă: ASE București, Politehnica 

București, Universitatea din  Pitești, Universitatea din Craiova,  Universitatea Valahia Târgoviște  
• Evaluarea competentelor realizată pe baza Standardelor de Competență aliniate la Cadrul de 

Formare Profesională al Uniunii Europene. Arii de testare:  Depozitare, Transport, Planificare și 
Proiectare în Logistica și Supply Chain, Achiziții, Customer Service, Principii de Business 

• Organizarea vizitelor în depozite și fabrici pentru studenți și susținerea unor prezentări pe teme 
practice din domeniu 

• 20% discount pentru participarea la evenimente organizate de ARILOG, cu prezență fizică  
• 20% discount pentru participarea la evenimente organizate de ARILOG, cu prezență fizică  
• 10% discount pentru participarea la cursul ARCA – legislație și proceduri în domeniul vamal 
• Poziționare foto și date de contact pe site-ul arilog.ro, secțiunea  dedicată membrilor și homepage 
• Posibilitatea de a propune un subiect de discuție pentru evenimentul online SUPPLY CHAIN 

REACTION și participarea în calitate de moderator sau speaker. 
• Posibilitatea de a participa în calitate de gazdă sau invitat lapodcastul ARILOG, Logistics Coffee 

Talks, care reprezintă o serie de interviuri cu oameni care își desfășoară activitate în logistică și 
supply chain. Suportul tehnic este asigurat de ARILOG. Podcastul este înregistrat și publicat pe 
YouTube 

• Profil de prezentare în broșura membrilor ARILOG care va fi promovată online 
  

 
Cotizatia de membru in cuantum de 100 euro se plateste prin virament bancar, in contul ASOCIATIEI 
ARILOG, in lei, la cursul comunicat de BNR din data efectuarii platii, in termen de 30 de zile 
calendaristice de la data emiterii facturii. 
 
Cotizatia de membru este valabila pentru perioada .... 2022 – .... 2023. 
*cadrele didactice, studentii si elevii beneficiaza de 50% discount la taxa de cotizatie. 
 
 
ARILOG        Membru PF 
 
Oana Nae 
Director Executiv 


