
1994 2007 2013 2014Se deschide primul birou 
de vânzări în România, la 
Bucureşti.

Bosch Rexroth deschide o fabrică 
destinată producţiei de compunente 
de tehnologie liniară în Blaj. Bosch 
demarează activităţi de tip call-center 
în Timişoara. 

O unitate de producţie pentru 
tehnologia auto se deschide la Blaj. 
În Cluj se inaugurează un nou centru 
de cercetare şi dezvoltare pentru 
divizia Automotive Electronics.

O a treia hală de producţie a fost 
inaugurată în cadrul fabricii de 
componente electronice auto din 
Cluj. Centrul de Inginerie Bosch 
din Cluj începe construcţia pentru 
o nouă clădire de birouri şi îşi 
extinde operaţiunile în Bucureşti. 

Se deschide o unitate de 
producţie pentru tehnologia 
auto în Cluj.

Fişă informativă
Grupul Bosch în România

Grupul Bosch este prezent pe piaţa din 
România de 28 de ani şi numără aproximativ 
8.800 de angajaţi. În anul 2021, Bosch a 
înregistrat un volum de vânzări consolidate 

de 494 milioane de euro în România. Vânzările totale nete, 
incluzând vânzările companiilor neconsolidate şi livrările 
interne către companiile afiliate, au ajuns la 1,7 miliarde de 
euro. Sediul central al companiei este situat în Bucureşti, 
unde Bosch are şi un birou de vânzări pentru produsele 
diviziilor Soluţii de mobilitate, Bunuri de larg consum şi 
Tehnologie pentru construcţii şi energie. Bosch operează un 
centru de cercetare şi dezvoltare situat în Cluj şi Bucureşti. 
În Cluj, Bosch are şi o unitate de producţie pentru tehnologie 
auto. O unitate de producţie de tehnologie industrială şi una 
de tehnologie auto se află în Blaj. Bosch Service Solutions 
din Timişoara oferă servicii de externalizare a proceselor de 
afaceri (BPO) în 18 limbi. În plus, o filială a BSH Hausgeräte 
GmbH, activă pe piaţa electrocasnicelor, este prezentă, de 
asemenea, în capitala ţării.

Bosch în România face parte din Grupul Bosch, lider global 
în furnizarea de tehnologii şi servicii. Obiectivul strategic 
al Grupului Bosch este de a furniza inovaţii pentru o viaţă 
conectată. Bosch sporeşte calitatea vieţii la nivel mondial prin 
produse şi servicii inovatoare şi care stârnesc entuziasm. 
Pe scurt, Bosch creează „Tehnică pentru o viaţă.”
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FAPTE ŞI CIFRE

SECTOARE DE ACTIVITATE LA NIVEL MONDIAL

GRUPUL BOSCH
ÎN LUME

“În 2021, Grupul Bosch din 
România a obţinut o performanţă 
foarte bună, cu o creştere de 
două cifre în toate sectoarele de 
afaceri, în ciuda mediului dificil. 
“– Mihai Boldijar, reprezentantul 
Grupului Bosch în România
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