
 

ISTORIA MĂRCII URSUS 

“REGELE BERII ÎN ROMÂNIA” 

 
 



REPERE ISTORICE 

• 1878 –  Începe drumul lui URSUS. Se pun bazele fabricii de 
bere din Mănăștur, Cluj. 
 

 Tradiția fabricării berii în zona Clujului începe în vremea 
romanilor, în anul 107; 

 Meseria de berar este menționată în documente oficiale 
încă din perioada medievală (anii 1300); 

 La începutul secolului al XVIII-lea a fost înființată în oraș o 
berărie, de către călugării iezuiți. 

 



• La începutul anilor 1900 fabrica este preluată și dezvoltată de către unul dintre 
ultimii săi arendași, Friedrich Czell. 

• Fabrica funcționează sub numele “Friderich Czell & Fii” până în anul 1927 când 
devine “FABRICA DE BERE URSUS S.A.” 

• In 1948 fabrica este naționalizată și își schimbă numele în “Fabricile de bere 
Înainte”.  

• În 1958 este produsă prima bere pasteurizată din România, sub marca URSUS. 

• În 1994 URSUS este prima bere din România care beneficiază de reclamă la 
televizor. 

• In 1995 URSUS devine prima bere românească distribuită la nivel național. 

• In 1995 a apărut URSUS Premium Pils, S.C. URSUS S.A. fiind prima companie care a 
produs bere pils in Romania. Un an mai târziu, URSUS Premium Pils devine prima 
bere româneasca la cutie. 

• În 1996 SOUTH AFRICAN BREWERIES LTD (care mai târziu, în 2001, a devenit 
SABMiller) cumpără URSUS și relansează marca. 

• În 2016 URSUS este prima bere din România dedicată unui festival de muzică, 
UNTOLD. 



De-a lungul celor 140 de ani de istorie, simbolul URSUS, deși a evoluat stilistic, 
a rămas totodată același. 
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URSUS și-a schimbat periodic ambalajele, inovația fiind foarte importantă pentru a 
se diferenția de competitori.  
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VĂ MULȚUMESC! 
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