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INVITAȚIE  

ROFMEX 2022 

8 iunie, Ramada Bucharest Parc 

 
 

ROFMA coagulează toate acele energii, resurse de know-how și bune practici care pe noi, 
profesioniștii din facility management, property management și workplace management, ne 
determină să acționăm ca o comunitate profesională responsabilă, unită și rezilientă în aceste 
vremuri de criză. Pandemia, conflictele din vecinătate, turbulențele economice, evoluțiile din piața 
energetică și schimbările climatice  sunt provocări globale pentru sectorul de workplace și facility 
management.  
 
Experiențele și soluțiile la aceste provocări trebuie să fie accesibile oricărui specialist din FM pentru 
a le adapta eficient realităților din piața românească. 
 
Vă invităm, în acest dinamic context, să participați la Romanian Facility Management Experience 
Day – ROFMEX 2022, cel mai important eveniment anual de Workplace, Property și Facility 
Management, organizat sub sloganul People, Performance, Professionalism. Evenimentul va avea 
loc în data de 8 iunie 2022, la Ramada Bucharest Parc. 
 
Prin acest eveniment, ROFMA – Asociația Română de Workplace și Facility Management dorește 
să aducă în atenția participanților o analiză aprofundată a provocărilor, tendințelor, inovaților 
tehnologice și oportunităților din aceste domenii.  
 
Cu o agendă variată și bogată, bucurându-se de prezența unor leaderi și profesioniști recunoscuți 
din domeniu, ROFMEX 2022  își propune să vă contureze o imagine integrată și pragmatică asupra 
unor mega-tendințe precum viitorul mediului de lucru, sustenabilitatea și transformarea digitală. 
 
ROFMEX 2022 vă oferă, într-o nouă perspectivă, multiple resurse de know-how, inspirație, 
oportunități de networking și business pentru a vă poziționa ca agenți ai schimbării și leaderi în 
domeniu. 
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PROGRAM ROFMEX  
8 iunie 2022 

 
 
08:30 – 09:00  Înregistrarea participanților & Welcome Coffee 

09:00 – 11:00 Sesiune plenară 

Starea FM. Reziliența domeniului, între provocări și oportunități 

• Întreținerea și operarea clădirilor în situația actuală  

• Redimensionarea bugetelor de Property & Facility Management 

• ESG (Environmental, Social & Governance). Între așteptări, tendințe și reglementări UE 

 

11:00 – 11:30  Networking & Coffee Break  

11:30 – 12:30 Panel #1 

Transformarea digitală și mediul construit 

• Cum definim și validăm soluții digitale pentru property, facility și workplace management 

• Noi tehnologii pentru digitalizarea activelor imobiliare și operațiunilor de facility management 

 

12:30 – 13:30 Panel #2 

De la presiunea pe costuri și eficienta energetică la agenda ESG  

• Eficiența energetică și soluții alternative de generare a energiei pentru autoconsum  

• Clasa de eficiență energetică ridicată. Cum o obținem? 

• Tendințe în administrarea sustenabilă a mediului construit 

 

13:30 – 14:30  Masa de prânz 
 
14:30 – 16:00   
Networking Discussion Groups (NDG) 

• Împreună cu un moderator, participați la fiecare grup de discuție cu șansa de a dezbate un subiect 

specific, într-un mod deschis și interactiv, cu oportunități mari de networking 

• Vă reconectați cu profesioniștii din domeniu, faceți prezentări scurte, puneți întrebări și 

împărtășiți soluții! 

 

16:00 – 17:00 Panel #3 

Facility & workplace management în noua paradigmă a muncii hibride 

• Rolul și responsabilitățile proprietarilor de clădiri, corporate real estate managerilor și furnizorilor de 

servicii în redefinirea mediului de lucru 

 

17:00 – 20:00 “ROFMA Drinks & Talks” Cocktail 


