
 

INVITAȚIE 
 

 
 
ROFMA – Asociația Română de Workplace și Facility Management vă invită miercuri, 29 septembrie, la 
unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei de profil: Romanian Workplace Management 
Forum – ROWMF 2021. Aflat la a treia ediție, evenimentul se va desfășura în format hibrid, online și fizic, 
gazda forumului fiind Hotspot Workhub. 
 
ROWMF 2021 va aborda, direct și eficient, provocările pe care specialiștii în workplace management le au 
în gestionarea echipelor și alegerea strategiilor privind spațiul de lucru pentru a sprijini angajații în această 
perioadă marcată de concepte precum distributed work, work from home sau return to office.  
 
Mai putem renunța la munca de la distanță? De ce să revenim la birou, cel puțin o parte din timp? Care 
este scopul acestei reveniri? Care este valoarea adaugată pentru firme și salariați în toate aceste inițiative? 
Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care ROWMF 2021 va încerca să ofere răspunsuri concrete 
și convingătoare. 
 
Principalele subiecte ce vor fi abordate la ROWMF 2021 sunt: 

• Re-crearea mediului de lucru sigur. Standarde și bune practici și noi tehnologii pentru asigurarea 
sănătății și siguranței angajaților. 

• Spațiile de lucru alternative. Provocări și oportunități pentru spațiile de coworking din România 
• Identificarea noilor tendințe privind proiectarea și managementul mediului de lucru 
• Viitorul spațiilor de lucru hibride și rolul transformării digitale 

 
Participanți la ROWMF 2021 
 
Pentru prima dată într-un eveniment de profil din țară, un panel al ROWMF 2021 este dedicat în 
exclusivitate analizei evoluției spațiilor de coworking în România, la acest panel fiind prezenți cei 
mai importanți jucători din piață. 
 
Vor împărtăși din experiența și predicțiile lor privind evoluția workplace managementului speakeri cu 
reputație internațională, alături de cunoscuți experți locali, top manageri, arhitecți, specialiști din workplace 
și facility management. 



 

 
La ROWMF 2021 veți întâlni directori generali, antreprenori, facility manageri și corporate real estate 
manageri, HR manageri, HR Business Partners, proprietari de clădiri, dezvoltatori și property manageri, 
furnizori de spații de coworking, furnizori de mobilier și echipamente pentru mediul de lucru, furnizori de 
soluții IT, arhitecți și designeri de interior, consultanți în domeniul workplace. 
 

 
 
 
Programul ROWMF 2021 
 
13:30 – 14:00 Înregistrarea participanților cu prezență fizică și welcome coffee  
 
14:00 – 15:30 Create and Manage a Smarter Workplace 
Speakeri: 

• Ștefan Tudos, VP, Genesis Property; 
• Prof. Alexander Redlein, Vienna University of Technology 
• Christian Schmitz, Global lead for Shared living and Work Spaces, SALTO Systems; 
• Pauline Roussel, Co-Founder & CEO, Coworkies; 
• arh. Anda Manu, Managing Partner, AMA Design; 
• Alexandru Horațiu Didea, Managing Partner, Workspace Studio, Herman Miller Romania 
• arh. Tudor Ionescu, Head of Advisory & Transaction Services, Office, CBRE Romania 

Moderator:  
• Anna-Maria Linek, Vicepreședinte, Archibus Solution Center Romania  

 
15:30 – 16:00 Coffee Break 
 
 



 

 
16:00 – 17:30 Alternative Working Environment in Romania  
Speakeri: 

• Ramona Predescu (Iacob), Country Manager Romania, IWG  
• David Canta, Co-Founder Commons and principal Avison Young Romania & Czech Republic 
• Tudor Popp, Co-Founder & CEO, Hotspot Workhub 
• Ilinca Păun, Managing Partner, Impact Hub Bucharest 
• Andreea Cotigă, Senior Leasing Manager Office, IMMOFINANZ Romania 
• Mihaela Alexandrescu, People & Operations Lead, Nod makerspace 
• Bogdan Mariniuc, General Manager aSpace Coworking 
• Șerban Mărghescu, City Lead Bucharest, Mindspace 

Co-moderatori: 
• Pauline Roussel, Co-Founder & CEO, Coworkies; 
• Cristian Vasiliu, Managing Director, ROFMA 

 
Înscrieri la ROWMF 2021 
 
ROWMF 2021 se va desfășura în format hibrid. Speakerii și participanții la forum vor putea fi prezenți online 
sau fizic, la Hotspot Workhub (Clădirea The Mark, et.1, Calea Griviței 82-98, sector 1, București), cu 
respectarea măsurilor de protecție sanitară și de combatere a răspândirii COVID-19 în vigoare la data 
desfășurării evenimentului.  
 
Participarea este gratuită. Pentru înscrieri, accesați formularul de participare de pe site-ul ROFMA: 
www.rofma.ro. 
 
 
Organizator ROWMF 2021 
 
Evenimentul este organizat de ROFMA – AsociaȚia Română de Workplace și Facility Management, 
singura organizație profesională la nivel național, având scopul de a reprezenta, dezvolta și promova aceste 
domenii.  
 
Parteneri ROWMF 2021 

• SALTO Systems 
• Hotspot Workhub 
• GreenForest 

 
Organizații partenere 

• Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială București 
• ErgoWork - Societatea pentru Ergonomia și Managementul Mediului de Lucru 

 


