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Eberspächer intensific ă activit ățile software pentru sistemul 

electronic al vehiculelor  

• Nouă filial ă înfiin țată în România 
• Extinderea dezvolt ării aparatelor de comand ă pentru conducerea autonom ă 

a vehiculelor 
• Consolidarea specific ă a competen ței software 

 

Esslingen/Cluj-Napoca, 4 februarie 2021– Grupul Eberspächer î și intensific ă 

activit ățile în domeniul sistemului electronic al vehiculelo r. La începutul anului, 

furnizorul de echipamente pentru industria autovehi culelor din Esslingen a înfiin țat 

în România filiala Eberspaecher Controls Ro S.R.L. Noua loca ție din Cluj-Napoca va 

extinde în viitor activit ățile de dezvoltare, în special pentru aparatele de c omand ă 

pentru conducerea autonom ă și electrificarea vehiculelor. 

 

Proporția de sisteme electronice din vehicule este în continuă creștere. Eberspächer oferă 

în special produse pentru gestionarea rețelei de bord pentru sistemele de vehicule înalt 

automatizate și complet automatizate, precum și pentru accesoriile de asistență pentru 

șofer. „Prin urmare, extindem în mod sistematic abilitățile software necesare pentru 

aceasta”, subliniază Dr. Massimo Venturi, Vice President Automotive Electronics al 

Grupului Eberspächer.  

 

În România, în perioada următoare cca. 50 de angajați din birouri și laboratoare vor 

susține dezvoltarea software-ului și hardware-ului noilor aparate de comandă. România și 

municipiul Cluj-Napoca au fost convingătoare în alegerea locației. „Clujul este considerat 

un Silicon Valley al României, cu numeroase start-up-uri din domeniul IT și software, și 

este foarte bine conectat cu Germania prin rutele aeriene”, continuă Venturi. Printre altele, 

cel de-al doilea oraș ca mărime din România, situat în nord-vestul țării, Cluj-Napoca are 
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peste 30.000 de studenți înscriși la specializări tehnice din cadrul universităților locale și 

oferă potențial recuterea noilor angajați. 

 

Noua companie este o filială deținută în întregime de grupul de companii din Esslingen. 

Eberspaecher Controls România va conlucra în viitor îndeaproape cu locațiile din 

Germania: Esslingen și Landau (Palatinat). Aceste sisteme electronice vor fi produse în 

fabricile din Landau, Germania și Tianjin, China pentru a fi încorporate în automobilele 

producătorilor internaționali. 

 

 

Explica ția imaginii:   
Sistemele electronice pentru vehicule pentru conducere autonomă de la Eberspächer vor fi 
dezvoltate în viitor și în locația din Cluj-Napoca, România.  
 
 
 
 
 
Persoan ă de contact Eberspächer Controls România:  
Christian Fottner 
Head of RnD Romania 
Mobil: +49 172 3288767 
christian.fottner.EXTERN@eberspaecher.com 
 

 

Persoan ă de contact pentru jurnali ști:   
Anja Kaufer 
Head of Corporate Communications  
Eberspächer Group 
Telefon: +49 711 939-0250 
press@eberspaecher.com 
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Despre Eberspächer: 
Cu aproximativ 10.000 de angajați în 80 de locații din întreaga lume, Grupul Eberspächer este unul dintre 
principalii dezvoltatori de sisteme și furnizori ai industriei auto. Compania de familie cu sediul în Esslingen am 
Neckar oferă soluții inovatoare în instalații tehnologice pentru sisteme de eșapament, sisteme electronice 
pentru vehicule și sisteme de climatizare pentru diferite tipuri de vehicule. Componentele și sistemele 
Eberspächer asigură mai mult confort, o siguranță sporită și un mediu mai curat în mobilitatea de zi cu zi. În 
anul 2019, grupul de companii a avut o cifră de afaceri de peste 4,9 miliarde de euro. 


