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Ca profesie , la nivel internaþional, Facility
Managementul s-a cristalizat în anii ‘70-80, când
dezvoltarea economiei, a tehnologiei ºi comunicaþiilor
a condus la schimbãri dramatice în modul de
desfãºurare a muncii. A devenit astfel o necesitate
stringentã gestionarea sistematicã a activelor
corporale (clãdiri/ spaþii de lucru/ echipamente/
mobil ier) cu scopul de a le ajusta dinamic la
obiectivele strategice ale organizaþiilor.

Conform unor studii publicate de EUROFM, industria
de Facil ity Management este responsabilã de
realizarea a 5-8% din PIB în þãrile din zona europeanã
în funcþie de gradul de maturitate ºi de dezvoltare a
domeniului. Cifra este semnificativã într-o economie
în contracþie. Mai mult, Facility Management-ul ca
domeniu economic absorbe un numãr mare de
oameni, contribuind astfel la reducerea ºomajului.
Spre deosebire de domenii precum IT-ul, care
absoarbe în special personal înalt calificat, FM-ul
implicã o gama variatã de profesii ºi de activitãþi,
oferind joburi ºi persoanelor cu calificãri medii sau
joase. Ca urmare a acestui rol economic ºi social, acest
domeniu este important pentru România.

În majoritatea þãrilor cu tradiþie în FM, maturizarea
profesiei, structurarea domeniului, dezvoltarea
industriei au fost accelerate de constituirea unor
organizaþii naþionale puternice, capabile sã dezvolte o
platforma largã de dialog, sã structureze ºi sã
disemineze knowledge-ul, sã accelereze integrarea
noii industrii în peisajul economic. În SUA, în anul 1978
a fost înfiinþatã NFMA (National FM Association) care
trei ani mai târziu, a fost redenumitã IFMA (Interna-
tional FM Association) devenind cea mai mare
organizaþie din lume în domeniu. În scurt timp, þãrile
europene au continuat trendul: în Germania – GEFMA
apare în 1989, în UK – primul grup de interes apare in
1985 ºi tot atunci se înfiinþeazã asociaþii puternice în
Olanda ºi Danemarca, iar în 1987 apare ideea unei
organizaþii europene care sã faciliteze comunicarea
între asociaþiile naþionale.

Privind retrospectiv la istoria FM-ului în lume,
înfiinþarea în 2009 a ROFMA a venit firesc, ca o
consecinþã a dezvoltãrii acestui domeniu în þara
noastrã.

Rolul nostru este de a reuni specialiºtii din România
din domeniile Property ºi Facility Management într-un
mediu deschis, participativ ºi colaborativ care sã
accelereze maturizarea profesiei ºi industriei, creând o
viziune unitarã aliniatã la nivel european.

Structura tipurilor de asociere la ROFMA a fost
adaptatã acestei misiuni, oferind posibilitatea afilierii
atât a companiilor care furnizeazã servicii de FM sau
servicii conexe, a profesioniºtilor care conduc sau
lucreazã în cadrul departamentelor de FM din
companii sau administraþie publicã, precum ºi a
cadrelor didactice ºi specialiºtilor din mediul academic
care sunt implicaþi în cercetare sau predarea
disciplinelor legate de FM.

Ne bucurãm în cadrul Asociaþiei de implicarea activã
a tuturor membrilor în activitãþile curente. Work-
shop-urile sunt organizate cu sprijinul membrilor care
au experienþã relevantã pe domeniile respective,
pentru a asigura un nivel de cal itate înalt al
speaker-ilor ºi al conþinutului.

Cursul de FM, organizat împreunã cu Real Estate Us-
ers Group de la Universitatea Tehnicã din Viena,
beneficiazã de asemenea de traineri cu experienþã din
interiorul asociaþiei.

Codul Etic al ROFMA, elaborat recent, este de
asemenea rezultatul unui efort comun.

Aceastã atitudine colaborativã este de apreciat cu
atât mai mult cu cât multe dintre companiile membre
sunt competitori direcþi.

Implicarea masivã a membrilor face ca rolul echipei
de conducere, formatã din Preºedinte, Vice-Preºedinte
ºi Director Executiv, sã fie de catalizator al energiilor,
mediator al opiniilor ºi de reprezentare în mediul
public intern ºi internaþional, menþinând constant
activitatea asociaþiei pe direcþia interesului general.
Cred cã acesta este unul din punctele forte ale ROFMA.

D ez v ol tar ea d omeni u l u i d e F M î n R omâni a
presupune în continuare un efort susþinut orientat
cãtre recunoaºterea oficialã a profesiei ºi înscrierea ei
in COR (Codul Ocupaþiilor din România). Sunt foarte
mulþi oameni care fac FM în organizaþiile lor, dar sunt
încadraþi pe posturi mai mult sau mai puþin potrivite
rãspunderilor ºi activitãþilor desfãºurate. Definirea
meseriei în COR va duce la încadrarea lor pe poziþia
corectã, va deschide pentru mulþi tineri perspectiva
unei cariere profesionale clare ºi apreciate, aliniate la
standardele internaþionale, va permite dezvoltarea
programelor educaþionale în universitãþi.

Sunt încã multe provocãri în faþa noastrã. Una dintre

ele este cercetarea. Sunt deja multe studii excelent
realizate în þãrile cu tradiþie în FM. Însã rezultatele
diferã de la o þarã la alta. Avem acum oportunitatea sã
ne integrãm în acest curent european. Am remarcat la
conferinþele internaþionale la care am participat un
interes real pentru informaþii ºi date din România ºi
zona Est – Europeanã. Sper sã avem în curând primele
iniþiative de cercetare, cu atât mai mult cu cât avem
sprijinul domnului profesor Nicolae Postãvaru, un om
cu o viziune excepþionalã.

Suntem deja afiliaþi la EuroFM, organizaþie cu care
intenþionãm sã întãrim legãturile ºi în care ne
implicãm deja. Urmãrim în continuare dezvoltarea
relaþiilor internaþionale cu IFMA, precum ºi cooperarea
cu organizaþii similare din regiunea noastrã.

Activitatea ROFMA are o bazã solidã de pornire,
existã companii româneºti ºi internaþionale mari, cu o
platformã amplã de knowledge ºi cu dorinþa de
implicare; sunt de asemenea companii regionale ºi lo-
cale care fac FM cu multã seriozitate, la un nivel
calitativ ridicat, existã în special în companiile
multinaþionale Facility Manageri care au deja ani buni
de experienþã. Cu un asemenea capital uman cred cã
vom asista la o dezvoltare ºi o afirmare rapidã a
acestui domeniu în urmãtorii 2-3 ani.

Îi invit, aºadar, pe toþi cei pasionaþi ºi interesaþi de
acest domeniu, sã ia legãtura cu noi, cãci acum sunt
timpurile cele mai interesante, acum e momentul în
care se defineºte viitorul Facility Managementului în
þara noastrã.
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