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Grupul Bosch este prezent pe piaţa din România de 25 de
ani şi numără aproximativ 7.800 de angajaţi în cinci entităţi
din ţară. În anul 2018, Bosch a înregistrat un volum de
vânzări consolidate de 452 milioane de euro în România.
Vânzările totale nete, incluzând vânzările companiilor
neconsolidate și livrările interne către companiile afiliate,
au ajuns la 1,2 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. În Cluj, Bosch operează un centru de
cercetare şi dezvoltare şi o unitate de producţie pentru
tehnologie auto. O unitate de producţie de tehnologie
industrială şi una de tehnologie auto se află în Blaj. De
asemenea, compania are un centru de externalizare a
proceselor de afaceri (BPO) în Timişoara. În plus, o filială a
BSH Hausgeräte GmbH, activă pe piaţa electrocasnicelor,
este prezentă, de asemenea, în capitala ţării.

Grupul Bosch în România

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 și servicii inovatoare şi care stârnesc
entuziasm. Pe scurt, Bosch creează „Tehnică pentru o
viaţă.”

Prezent din

1994

Angajaţi

aproximativ 7.800

Vânzări

2,1 miliarde lei (452 milioane
euro)

Vânzări totale nete

5,6 miliarde lei (1,2 miliarde euro)

Investiţii

555 milioane lei (aproximativ 120
milioane euro)

Centre R&D

1

Angajaţi R&D*

aproximativ 490

Grupul Bosch în lume
Fondat în

1886

Angajaţi

aproximativ 410.000

Vânzări

78,5 miliarde de euro

Prezent în

aproape toate ţările din lume

Angajaţi R&D

aproximativ 68.700

Cheltuieli R&D

aproximativ 6,0 miliarde euro
*status martie 2019

Ştiaţi că…
 În ultimii treisprezece ani, Bosch a investit peste 520 milioane euro în România.
 Fabrica Bosch pentru tehnologie auto din Cluj a produs peste 150 milioane de componente auto de înaltă calitate
de la deschiderea sa în 2013.
 În 2017-2018, Bosch s-a implicat în aproximativ 100 de activităţi de responsabilitate socială în România.

SECTOARE DE ACTIVITATE LA NIVEL MONDIAL

Soluţii de mobilitate

Tehnologie industrială

Bunuri de larg consum

Tehnologie pentru
construcţii şi energie

 Vânzări: 47,6 miliarde euro
 Angajaţi: 237.094

 Vânzări: 7,4 miliarde euro
 Angajaţi: 40.678

 Vânzări: 17,9 miliarde euro
 Angajaţi: 72.199

 Vânzări: 5,6 miliarde euro
 Angajaţi: 32.530
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Sediul central

Puncte de reper
1994

Se deschide primul birou de vânzări în România, la Bucureşti.

1999

Se înființează reprezentanța Bosch Rexroth în România.
BSH Hausgeräte înființează propria filială de aparate
electrocasnice.
Bosch Rexroth deschide o fabrică destinată producției de
componente de tehnologie liniară în Blaj.
Bosch demarează activităţi de tip call-center în Timişoara.

2007

Robert Bosch SRL Bucureşti
Sectoare funcţionale la
sediul central
 Activităţi administrative
 Vânzări şi marketing pentru
Automotive Aftermarket,
Termotehnică şi Scule electrice
 Vânzări pentru Echipamente auto
originale şi Tehnologie pentru clădiri
 Servicii post-vânzare pentru Scule
electrice

2013

2014
2015

2017

2018

Robert Bosch SRL
Strada Horia Măcelariu 30-34
013937 Bucureşti, România
contact@bosch.com
www.bosch.ro

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.
Se deschide o unitate de producţie pentru tehnologia auto în Cluj.
Bosch Communication Center din Timişoara devine Bosch Service
Solutions şi oferă servicii complexe de externalizare a proceselor
de afaceri. În decembrie, compania inaugurează un nou centru de
afaceri în Timişoara.
Inaugurarea Centrului de Training Bosch în Cluj, dedicat pregătirii
elevilor în sistemul educaţional dual și dezvoltării continue a
angajaţilor Bosch.
Bosch pune piatra de temelie pentru primul său Centru de Inginerie
în Cluj-Napoca. Bosch Service Solutions își mută operațiunile întrun nou sediu din centrul Timișoarei.
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