
Spiritul antreprenorial nu ține cont de vârstă sau de tim-
puri. El își face simțită prezența chiar și în cele mai di-
ficile condiții. Este prezent atunci când, copil fiind, alegi 
să nu îți pierzi vremea jucându-te pe stradă, ci mai 
degrabă să lucrezi câteva ore pe săptămână pentru a 
strânge banii necesari achiziționării bicicletei mult vi-
sate sau înscriindu-te la cursuri de electronică la Casa 
Pionierilor, ca mai apoi adolescent fiind să știi cum să 
repari televizoare, radiouri sau biciclete, pentru a câști-
ga un ban de buzunar.

Da, veți spune, vremurile acelea pentru mulți sunt de 
mult apuse, însă pentru Peter Bojor, directorul firmei 
Romservice, acesta a fost începutul unei afaceri ce s-a 
dovedit un succes în cei 25 de ani de la înființare. 

Într-o Românie de tranziție, în care românii descope-
reau economia de piață cu bune și cu rele, în urma 
unor vizite într-o țară dezvoltată precum Belgia, la mij-
locul anului 1992, Peter Bojor se asociază cu prietenul 
său Paul De Baets, cetățean belgian și împreună pun 

bazele firmei Romservice. Pentru că în România de 
atunci, autoturismele erau încă rare, dar cererea era 
destul de mare, primul pas a fost importul de mașini ru-
late din Belgia și comercializarea lor în România. Deși 
mașinile aduse în țară, erau într-o stare bună, nu de pu-
ține ori aveau nevoie de mici retușuri, mai ales la par-
tea de caroserie. Intrând în legătură cu majoritatea me-
seriașilor vopsitori din Brașov, Peter Bojor a observat că 
aceștia se confruntau cu o lipsă de materiale de bună 
calitate necesare reparării unei mașini ce avea să fie 
pusă în vânzare. De cele mai multe ori, vopseaua auto 
era cumpărată în Belgia, odată cu mașina care trebuia 
adusă în țară, deoarece în România era greu de găsit.

Pornind de la această nevoie constatată în piață, afa-
cerea a primit o nouă direcție, astfel că, în toamna anu-
lui 1995 s-a închiriat un spațiu comercial în Brașov, pe 
strada 13  Decembrie nr. 34 și de aici a început să de-
curgă toată istoria pe care o veți regăsi în paginile ur-
mătoare.

Un sfert de secol în retrospectivă
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În perioada 1995–1998, au fost aduse în magazin, 
pentru comercializare, vopsele auto marca Glasurit dar 
și accesorii de vopsitorie provenite de la firma L-Tec din 
Germania printre care: pistoale de vopsire DeVilbiss și 
SATA, mașini de șlefuit și aspiratoare de praf Hamach 
sau Festo dar și produse marca 3M.

În anul 1998, datorită schimbării politicii de piață a 
importatorului mărcii Glasurit, firma Romservice a fost 
pusă în fața unei decizii, alegând să acționeze cu îndrăz-
neală și să contacteze direct un producător de vopseluri 
de retuș pentru a începe activitatea de import a acestor 
produse. A fost o perioadă grea, în care vânzarea mărcii 
alese, PPG, se făcea în condiții comerciale impuse, nu 
foarte avantajoase. Lipsa de viziune a producătorului 
asupra distribuției în  Europa de Est a făcut colaborarea 
să fie tot mai dificilă.

Tot în anul 1998 a fost încheiată convenția de repre-
zentare a firmei Rupes Italia în România, colaborare ce 
a continuat neîntrerupt până astăzi.

În anul 2000 a fost încheiată convenția de reprezen-
tare a firmei Indasa Portugalia, producător de materiale 
abrazive, iar această colaborare continuă și astăzi.

Forțați, încă odată, de înăsprirea condițiilor comer-
ciale ale furnizorului de vopsele PPG, în anul 2002 se ia 
decizia încheierii unei convenții de distribuție exclusivă 
în România a mărcii R-M BASF, gama premium de vop-
sele auto de retuș, renunțându-se cu această ocazie la 
marca PPG.

Pentru că până atunci, depozitarea mărfurilor se fă-
cea într-un spațiu închiriat la ITC Brașov, în același an 
2002 a fost achiziționată o clădire în zona centrală a Bra-
șovului, clădire care a trebuit amenajată pentru a putea 
găzdui în cel mai scurt timp, sediul firmei și depozitul cen-
tral de marfă. În anii următori, acest sediu a fost reame-
najat și organizat în spații de birouri și zone de depozitare.

În 2007, anul aderării la spațiul comunitar, Romservice repre-
zenta în exclusivitate pentru România mărcile:

  R-M   Infrarr   APV
  Rupes   DeVilbiss   Herkules
  Indasa   Concept Chemicals   Garmat
  FAF   Vefim   Menzerna

În anul 2010 a fost contactată firma germană SATA, producă-
tor de sisteme profesionale de vopsire, urmând ca SATA să devi-
nă una dintre mărcile de bază din oferta  Romservice, înlocuind 
cu succes marca DeVilbiss.

În anul 2012, trendul crescător în dezvoltarea firmei a impus 
căutarea unui alt spațiu cu destinația de sediu și depozit. Astfel, 
s-a luat hotărârea achiziționării unei noi clădiri mai încăpătoare 
și a unui teren aferent în suprafață totală de 8.000 mp, ambele 
situate în Brașov, pe str.  Nucului nr. 28–32. Această achiziție a 
reprezentat punctul de cotitură în dezvoltarea ulterioară a firmei. 
Lucrările de amenajare au durat aproximativ 8 luni. Odată cu mu-
tarea în noul sediu, activitatea firmei s-a putut organiza mult mai 
bine. Depozitul de mari dimensiuni a însemnat că marfurile erau 
în sfârșit depozitate pe categorii clare, cu un flux corespunzător 
al produselor. În scurt timp, depozitul s-a umplut de marfă mai 
ales că între anii 2012–2013, în urma unor vizite la furnizori și a 
testării de produse, portofoliul Romservice s-a mărit fiind introdu-
se și următoarele mărci: Roberlo, Kemtex, Flexipads și Chamae-
leon.

În prima jumătate a anului 2013, s-au pus bazele Centrului 
de instruire propriu, amenajat la standarde europene în cadrul 
noului sediu. Acest centru de instruire a însemnat un mare pas 
înainte, acum produsele putând fi testate riguros și prezentate 
clienților într-un cadru modern și dotat adecvat.

Ne-am reunit în luna iulie 2013, pentru a sărbători 20 de ani 
încheiați de activitate și pentru a inaugura noul Centru de Instru-
ire. S-au alăturat echipei de angajați, reprezentanții furnizorilor 
externi și partenerii noștri din întreaga țară.



Un următor moment decisiv pentru afacerea noastră în 
creștere a fost anul 2015, an în care, în luna septembrie, par-
ticipând pentru a patra oară la Târgul BIFE de la  Romexpo, 
am intrat în legătură pentru prima dată cu firma Wagner din 
 Germania. Fără să anticipăm magnitudinea implicării într-un 
astfel de domeniu, am hotărât să începem comercializarea 
echipamentelor marca Wagner, acest fapt fiind o poartă către 
noi oportunități de afaceri în sectorul  industrial.

Anii 2016–2017 au marcat proiecte importante realizate 
împreună cu Wagner și poziționarea firmei Romservice drept 
furnizor consacrat de echipamente și soluții profesionale 
pentru vopsirea industrială. 

Putem spune că 2017 a reprezentat pentru noi anul dedi-
cat Wagner, fiind de-a lungul său prezenți la o serie de eve-
nimente prin care am făcut cunoscută oferta industrială a 
firmei Romservice.

Dintre acestea putem enumera:
  Expowood Brașov
  Metal Show București
  DemoMetal Arad
  Automotive Expo Sibiu
  BIFE București
  TIB București
  Industrial Expo Timișoara
  DemoMetal Brașov

De departe, cel mai important eveniment organizat în 
premieră de către Romservice a fost Wagner Open Days, 
desfășurat în luna octombrie 2017. În cadrul acestui eve-
niment am prezentat parteneriatul cu Wagner Germania și 
Ideal-Line Danemarca. Am fost onorați cu prezența a peste 
125 de participanți din întregul spectru industrial.

Acest eveniment a pus bazele colaborării cu firmele 
 Henkel România și Jotun România.

Ca urmare a participării la aceste evenimente am realizat 
proiecte importante la firme cum ar fi: UAC, Plimob, Sortilemn, 
Nett Front, Kronospan, ThyssenKrupp și Quin România.

Împreună cu Ideal-Line, Wagner și Henkel România am 
contractat și suntem în curs de implementare a primei linii 
complete automatizate de tratare a suprafeței și vopsire cu 
pulbere la locația Stanzwerk din Ineu.

Alte noi proiecte sunt în curs de derulare și suntem pre-
gătiți pentru alte noi și noi provocări.

Vrem să mulțumim tuturor celor ce au avut încredere în 
noi și ne-au susținut să ajungem până aici dar și celor care 
la nevoie ne-au criticat pentru că numai astfel am reușit să 
creștem. Au trecut 25 de ani de la înființare. Mulți sau puțini, 
fiecare poate să hotărască pentru sine. Pentru noi însă este 
un sfert de veac în care ne-am investit și pe urma căruia în-
cepem să vedem roade care ne bucură…

Mergem mai departe încrezători!

Anul aniversar 2017 in imagini
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Istoria Romservice nu ar fi completă fără a menționa și ex-
pansiunea pe orizontală realizată prin deschiderea punctelor 
de lucru din întrega țară.

Astfel, în anul 2000 am deschis primul magazin în afara 
Brașovului. Se deschidea punctul de lucru București, la adre-
sa Calea Văcărești 276. Bazele acestui punct de lucru s-au 
pus la insistența mai multor colaboratori din București care 
doreau livrarea produselor în aceeași zi, numărul acestor ce-
reri fiind în continuă creștere. Magazinul a crescut cu fiecare 
an, iar decizia luată atunci nu a fost regretată.

Prinzând curaj și avânt, în anul 2004 s-a luat hotărârea des-
chiderii celui de-al doilea punct de lucru în țară, de data aceasta 
la Arad. Cum lucrurile continuau să progreseze și clienții noștri 
din țară se arătau mulțumiți de posibilitatea achiziționării produ-
sele din magazinele noastre proprii, fără a mai aștepta livrările 
săptămânale, în 2006 s-a deschis un nou punct de lucru, la Sibiu.

A urmat, în anul 2008 deschiderea magazinului de la 
 Constanța, pe strada Poporului nr. 90. Magazinul cu numărul 
cinci, aflat la malul mării, deservește zona de S-E a țării.

Unul dintre magazinele noastre mai puțin cunoscute este 
cel de-al doilea magazin deschis în Brașov, menit în principal 
să deservească service-urile auto de pe fosta platformă  IATSA 
și zona Săcele. S-a deschis în anul 2013 și deși nu este poziți-
onat la vedere, la strada principală, nu este ignorat de cunos-
cători.

Trecuți cu bine prin criza economică și chiar mai puternici 
ca înainte, am hotărât deschiderea a încă două puncte de lu-
cru, astfel că în anul 2014 s-a deschis magazinul din Oradea 
urmat în 2015 de cel de la Târgu Mureș.

Tot în anul 2015, s-a decis schimbarea amplasării pentru 
magazinele din Sibiu, Constanța și Arad, spațiile vechi ajun-
gând neîncăpătoare pentru volumul de activitate actual.


