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Cuvânt înainte
Anul 2022 a fost un an provocator. Nici nu am apucat să ne bucurăm prea mult
de semnalele care anunțau încheierea pandemiei Covid19, că ne-am trezit cu o
situație pe care mulți dintre noi nu o imaginau posibilă în secolul XXI - războiul
din Ucraina.

După șocul emoțional și dorința fiecăruia de a ajuta refugiații, am realizat rapid
că va urma o nouă serie de provocări și incertitudini în supply chain: creșterile
uriașe ale prețurilor la utilități, probleme de aprovizonare cu diverse materii
prime, întreruperi în procesele de producție și creșterea alarmantă a lipsei
personalului sunt doar câteva dintre efectele generate de acest război.

Starea de fapt a acestor vremuri este definită mai degrabă de incertitudini la
nivel global peste care se adaugă o imensă lipsă de predictibilitate din partea
statului român, prin introducerea unor legi noi și prin schimbarea codului fiscal
fără consultarea adecvată a mediului de afaceri.

Deși astăzi pare că nimic nu este sigur, pentru fiecare perioadă există un
“normal” care trebuie să fie identificat. Pentru anul 2023, ARILOG își propune să
facă parte din normalul dumneavoastră continuând evenimentele tradiționale și
realizând formate noi și oferindu-vă sprijin în dezvoltarea proiectelor dvs.

Vom continua și în 2023 să promovăm educația profesională și bunele practici în
Supply Chain, în toate formele care ne vor fi disponibile și prin toate proiectele
care vor urma. Mulțumim tuturor membrilor, sponsorilor, partenerilor și presei
de specialitate care au fost alături de ARILOG, într-un fel sau altul, contribuind cu
toții la dezvoltarea industriei de logistică din România. 

Consiliul director ARILOG
12 ianuarie 2023 

 



Definire meserii noi în COR

Manager de logistică și distribuție - 132457
Logistician responsabil comenzi - 432114
Operator platformă logistică - 818307

Împreună cu Poșta Română am finalizat procesul de actualizare a Codului
Ocupațiilor din România cu 3 ocupații specializate pe zona de logistică: Manager de
logistică - ocupație cu studii superioare, Logistician responsabil comenzi - ocupație
cu studii medii și Operator platformă logistică - ocupație cu studii medii.

Documentația a fot publicată în Monitorul Oficial, iar cele 3 ocupații mai sus
menționate pot fi utilizate, având următoarele coduri:

Continuăm această inițiativă cu definirea standardelor ocupaționale pentru cele 3
meserii, la Autoritatea Națională pentru Calificări.

Proiecte 2022

Supply Chain Reaction 

26 ianuarie 2022
Un eveniment în care am discutat despre RPA - tehnologia care facilitează
construirea, implementarea și gestionarea roboților software care simulează
acțiunile oamenilor care interacționează cu sistemele digitale. RPA eficientizează
fluxurile de lucru ceea ce conduce la organizații mai profitabile, mai flexibile și
mai receptive. Speakeri invitați: UiPath și Groupe Renault.
Înregistrarea poate fi urmărită AICI.

Totul despre Robot Process Automation - RPA (SCR #13)
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Am continuat seria de webinarii în care discutăm în mod concret despre bune practici
din supply chain și despre aplicabilitatea acestora în operațiunile unei companii,
pentru eficientizarea activităților.

https://www.youtube.com/watch?v=xzI53gGP5f8


ARCA - Arilog Customs Academy
În luna februarie am început cursurile pentru grupa IV a
cursului ARCA și am continuat în octombrie cu grupa V.
In doi ani de la lansare cursul ARCA a fost absolvit de 103
participanți. 

ARCA oferă cursuri de specializare pentru persoanele
care își desfășoară activitatea în domeniul vamal și care
doresc să își dezvolte competențele într-un cadru
profesionist, conectat la standardele vamale ale Uniunii
Europene.

23 martie și 27 octombrie au fost datele în care am
organizat cele două evenimente de networking din
2022. Evenimentele au fost informale și s-au
desfășurat la  hotel Novotel și GastroLab București.
Ne-am bucurat foarte mult de revederea cu
prietenii și partenerii asociației.

Evenimente de networking

Curriculă

Înțelegerea activității vamale și a legislației aplicabile la nivel național și unional
Clasificarea tarifară, valoarea în vamă și originea mărfurilor
Regimurile vamale și regulile INCOTERMS
Documentele comerciale și de transport pentru formalitățile vamale
Operatorii Economici Autorizați (AEO)
Prezentarea Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV) și prelucrarea declarației
vamale
Dispozițiile privind plata, scutirea, amânarea și garantarea datoriei vamale (taxe
vamale, TVA, accize)
Prohibiții, restricții și sancțiuni în domeniul vamal
Operațiuni în Supply Chain
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Lia Matanie & Cosmin Voicu
Adriana Pălășan & Daniel Preda 
Decebal Popescu & Carmen Sandu

în curând vor fi lansate și alte episoade

Podcast

Logistics Coffee Talks sezoanele 2 și 3

Paul Niță & Andrei Jerca
Adriana Pălășan & Andrei Pinte
Decebal Popescu & Cristina Radu
Romeo Dumitru & Jeroen Fabry
Adriana Pălășan & Irina Mincinopschi
Decebal Popescu & Gabriel Sîrbu

În luna mai am lansat noul site www.arilog.ro, dezvoltat de echipa Magic 5.

Website

Am continuat podcastul Logistics Coffee Talks lansat în 2021. Acest podcast
reprezintă o serie de interviuri prin care am dorit să-i cunoaștem pe oamenii din
spatele deciziilor de business, profesioniști care reușesc în fiecare zi să dezvolte și
să inoveze industria de logistică din România. Cu ajutorul echipei de moderatori
am reușit să descoperim câte puțin din parcursul profesional, pasiunile și valorile
oamenilor de lângă noi, colegii de breaslă.
Podcastul este disponibil pe canalele de YouTube și Spotify.
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https://www.youtube.com/watch?v=9dv3b4PIYHA&t=848s
https://www.youtube.com/watch?v=QwNob6vQubc&t=1835s
https://www.youtube.com/watch?v=oe_ATeGUmwE&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=uzwc5yaW_Nc
https://www.youtube.com/watch?v=KgCFk1iDWZU&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=2sVX39f4ajg&t=327s
https://www.youtube.com/watch?v=h7_-rNYQToU
https://www.youtube.com/watch?v=AoKoFcvUE6g&t=2599s
https://www.youtube.com/watch?v=jYLc_gVxMvI
https://www.youtube.com/watch?v=fOnr1_yOQEE&list=PLNi_3J70NLcBc0pOb--zYJRqjWG5ebOzH


De la criza de personal la procesele de digitalizare, de la pandemia Covid la
conflictul armat din Ucraina, de la criza de materii prime și scumpirea acestora
până la mediul volatil din zona activităților de transport maritim și aerian, toate
aceste subiecte au fost discutate alături de speakerii noștri invitați, specialiști în
domeniul lor de activitate.

În data de 17 mai 2022 am organizat ediția cu nr. 18 a Conferinței anuale ARILOG, un
eveniment prin care am marcat aniversarea de 20 de ani a asociației. Conferința a
reunit puțin peste 200 de participanți, 

17 speakeri | 5 moderatori | 9 parteneri | 209 participanți 

Conferința ARILOG a reprezentat locul perfect pentru un schimb de experiențe,
cunoștințe și bune practici: 

M A S T E R I N G  T H E  
S U P P L Y  C H A I N  B U S I N E S S

Conferința anuală ARILOG
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ARILOG pentru studenți
Am continuat proiectul ARILOG pentru studenți. Membrii asociației au susținut
prezentări despre activitatea de zi cu zi din compania pe care o reprezintă, pentru
a-i ajuta pe studenți să înțeleagă cum se desfășoară lucrurile în practică. Proiectul
s-a desfășurat pentru studenții ASE București - Facultatea de Business și
Politehnica București - Facultatea de Transporturi.

Le mulțumim membrilor care s-au implicat în acest proiect și îi felicităm pentru
dorința de a oferi ceva înapoi comunității:

Conectarea tinerilor cu realitatea mediului de business din logistică 
Furnizarea unor cunoștințe aprofundate asupra tuturor activităților care
formează procesele zilnice de logistică.

O altă inițiativă a anului 2022, care s-a bucurat de un foarte mare succes și de care
suntem foarte mândri, a fost Școala de Vară ARILOG. 
Acest proiect este dedicat studenților și tinerilor care vor să aprofundeze noțiuni
teoretice și practice în domeniul operațiunilor de logistică și supply chain.
Scopul lui a fost construit pe două direcții:

Programul Școlii de vară ARILOG s-a desfășurat în perioada 16 - 25 august 2022, în
intervalul orar 10.00 – 16.00, la Clubhaus CTP Bucharest West. 

Școala de vară ARILOG
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Cristina Chirilă - CEVA Logistics
Cristina Radu - KLG Europe Logistics
Valentin Bălănescu - ID Logistics
Adina Hansa și Mihai Dobre -
Romfracht
Adrian Nica și Mircea Saca - Delamode

Cătălin Cîrnaru - Qeops
Lia Matanie
Romeo Dumitru - APTUS
Sînziana Pardhan - P3 Logistic
Parks
Daniel Babii - DSV Road

https://goo.gl/maps/yij2SqJ8HTDNokYr8


Introducere în supply chain
Managementul transporturilor: rutier, maritim, aerian, feroviar
Managementul depozitării
Real estate industrial
Managementul comenzii la furnizori / logistică de retail / inbound logistics
Managementul comenzii de la client
Logistica specifică producției discrete
Logistica producției flux
Logistica de distribuție
Externalizări / logistica operatorilor logistici
E-commerce și logistica de curierat
Sisteme informatice, automatizări, tehnologie și echipamente

Pe parcursul celor 8 zile de studiu participanții au primit informații teoretice
despre:

Sesiunile practice au fost organizate sub forma unor vizite în depozite la
companiile: Profi, Maersk/IB Cargo (depozitul Ikea), Delamode, DB Schenker, dar și
birourile DSV Road.

Adresăm mulțumiri speciale celor 16 traineri pentru implicarea

necondiționată în programul educativ Școala de Vară ARILOG.

Acest program s-a desfășurat cu sprijinul companiei CTP (membru

ARILOG) care s-a implicat în organizare punându-ne la dispoziție toate

serviciile necesare și implicându-se în confirmarea vizitelor practice în

depozitele clienților din parcurile industriale CTP Bucharest și CTP

Bucharest West. Mulțumim!
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Newsletter
Știri din piața de logistică și supply chain pe plan național și internațional,
despre proiectele ARILOG sau despre proiectele membrilor.

Speaker
Am acceptat cu plăcere invitații de speaker la diverse evenimente organizate
de partenerii noștri, unde am vorbit despre tendințe și bune practici în
domeniu. 
Evenimente
Am ajutat la organizarea evenimentelor membrilor noștri ori de câte ori ni s-a
solicitat sprijinul. De exemplu, evenimentul organizat de compania Total
Technologies în depozitul Modivo / e-pantofi.

Sistemul RO e-Transport 
Încă de la începutul lunii mai, ne-am implicat în grupul de lucru constituit la
nivelul Ministerului de Finanțe despre implementarea Sistemului Ro e-Transport. 

Alături de Asociația Distribuitorilor din România, Fort, Romalimenta, Berarii
României și compania de consultanță Soter & Partners am ajutat la clarificarea
unor aspecte operaționale ridicate de membrii noștri în ceea ce privește
implementarea acestui sistem de control.

Cele mai multe dintre propunerile noastre au fost adoptate și publicate în
Monitorul Oficial în data de 30 septembrie 2022. Am reușit astfel să obținem două
amânări ale termenului de implementare și o definire mai clară a unor proceduri. 

În continuare insistăm să menținem un canal de comunicare cu reprezentanții
ministerului pentru a clarifica aspectele și neregulile apărute de la începerea
controalelor pentru verificarea codurilor UIT. 
 
Inițiativa ARILOG și grupul de lucru au fost demarate și conduse de Daniel Radu,
Vicepreședinte ARILOG, alături de Adriana Pălășan și Andreea Mureșeanu, ei
participând la toate discuțiile oficiale și neoficiale organizate la minister. 

Altele
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T E N D I N Ț E  Î N  P I A Ț A  D E
L O G I S T I C Ă  D I N  R O M Â N I A

Studiu de piață 

În toamna anului 2022 am dat startul
studiului de piață Tendințe în piața de
logistică din România, ediția a doua.

Scopul acestui chestionar este să evalueze
trendurile și inovațiile, oportunitățile și
problemele cu care se confruntă companiile
din România, cu precădere în activitatea de
depozitare, iar raportul rezultat va reprezenta
un instrument de lucru care să îi ajute pe
logisticieni să își dezvolte strategia de
business pentru a asigura o profitabilitate
continuă.

Acest studiu a fost realizat cu sprijinul Smart
ID Dynamics și Zebra. 

În această perioadă pregătim ultimele retușuri
ale raportului final și îl pregătim pentru lansare.
Până atunci divulgăm câteva detalii.

49%

72%

AUTOMATIZAREA PROCESELOR

va remodela rețelele de producție și

distribuție în următorii 3 ani. 

61%

CREȘTEREA EFICIENȚEI

reprezintă o prioritate pe termen

scurt și mediu.

REZISTENȚA LA SCHIMBARE

reprezintă cea mai mare barieră ân

procesul de digitalizare.
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https://smartid.ro/
https://www.zebra.com/gb/en.html


Proiect Erasmus+ 

În luna noiembrie am primit acceptul de la agenția Eramus+ pentru dezvoltarea
proiectului LOGMASTER care presupune dezvoltarea unui program de Master în
logistică pentru a pregăti specialiști în logistică și supply chain. 

Universitatea din Craiova, în calitate de coordonator
FH OO - Universitatea de Științe Aplicate din Austria
Universitatea Tehnologică din Budapesta, Ungaria
Asociația Românăde Logistică - ARILOG
Asociația Europeană de Logistică - ELA 
Universitatea din Lisabona
Universitatea de Științe Aplicate Heilbronn, Germania 
Universitatea Catolică del Sacro Cuore, Italia

Proiectul pentru care a fost acordată finanțarea se va desfășura pe o perioadă de 3 ani,
fiind implicate următoarele organizații:

ELA - Asociația Europeană de Logistică
În anul 2022 am participat la două ședințe de board organizate de ELA - Asociația
Europeană de Logistică și am fost implicați în realizarea materialelor de prezentare
care conțin diverse propuneri pentru îmbunătățirea activității ELA și pentru o mai
bună reprezentare a membrilor - asociații naționale de logistică din diverse țări
europene.

În data de 23 noiembrie a avut loc festivitatea de premiere a competiției ELA Awards,
ediția 2022, care a fost câștigată de retailerul francez E.Leclerc Socamil pentru
proiectul "SOCAMIL 4.0 – the new Multichannel Distribution Center". 

Premiul a fost acordat pentru Centrul de Distribuție complet automatizat din
Casterlnaudary – proiectat și implementat de WITRON. Inovația care stă la baza
acestui  proiect este primul Flow Picking Machinery din lume pentru produse
proaspete. Video-ul de prezentare poate fi urmărit AICI. 
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https://www.youtube.com/watch?v=CDmKfClbRPg
http://elalog.eu/


Pentru 2023
Caravana ARILOG Hub 
ARILOG Hub reprezintă o caravană de evenimente organizate în cele mai mari orașe
ale țării, prin care ne conectăm cu comunitățile locale de business, cu scopul de a
prezenta cele mai noi #tendințe, #oportunități și #inovații din logistică și supply chain.
Pentru anul acesta ne dorim să organizăm Hub-uri în Timișoara, Iași, Târgu Mureș și
Brașov.

Conferința anuală ARILOG
Conferința ARILOG este un exemplu excelent de studiu și networking direct care
reprezintă una dintre cele mai valoroase investiții de timp și bani. Agenda conferinței
se aliniază la inițiativele cheie din domeniul în care profesați, având astfel
oportunitatea de a vă însuși informații noi din zone definitorii pentru lărgirea
orizontului profesional. 

Conferința ARILOG permite participanților să împărtășească cunoștințe și sfaturi
practice într-un cadru profesionist și de calitate, adăugând astfel valoare
evenimentului. 

Vă invităm pe 08 iunie 2023 la ediția cu nr. 19 a Conferinței anuale ARILOG ce se va
desfășura la NORD Events Center by Globalworth.

Adunarea Generală a membrilor ARILOG
În septembrie 2023 vă invităm la Adunarea Generală ARILOG pentru prezentarea
raportului de activitate și pentru desemnarea prin vot a noului Consiliu Director
pentru mandatul 2023 - 2025.

Școala de vară ARILOG, ediția a II-a
Vă invităm să susțineți ediția a doua a Școlii de Vară ARILOG, prin susținerea unei
prezentări sau găzduirea unei vizite în depozitul dvs. Dacă aveți sugestii și propuneri
pentru organizare vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail: office@arilog.ro.

Evenimente informale de networking
Vă invităm și anul acesta la degustări de vin și discuții informale alături de membrii
comunității cu scopul exclusiv de a vă relaxa.

Cursul ARCA - proceduri și legislație în domeniul vamal
Două grupe de cursanți organizate în anul 2023, cu câte 20 de participanți. în
sezoanele de primăvară și toamnă.

Relația cu autoritățile
Participarea ARILOG la consultările inițiate de CN Administrația Porturilor Maritime în
vederea  schimbului de informații și a îmbunătățirii operațiunilor desfășurate de
membrii noștri.
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Vă mulțumim și vă
invităm să ne urmăriți

în continuare!

Contact
office@arilog.ro |  0740 199 919 |  www.arilog.ro 

mailto:office@arilog.ro
http://www.arilog.ro/

