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Instalare sisteme anti-urs pentru eurocontainere 

 

În Azuga și Bușteni, județul Prahova, s-au instalat, pentru prima dată în România, 

sisteme anti-urs pentru eurocontainere de colectare a deșeurilor menajere, confecționate din 

cadru metalic și lemn de esență tare. Instalările au început la sfârșitul lui septembrie 2020.  

Aceste sisteme au un caracter demonstrativ-inovativ și au fost special concepute pentru 

a bloca accesul urșilor la deșeuri. Pentru crearea prototipului s-a urmărit: securizarea din punct 

de vedere a accesului urșilor, funcționalitatea, rezistența, aspectul și compatibilitatea cu modul 

actual de colectare a deșeurilor. 

Primele rezultate ale monitorizării eficienței sistemelor sunt încurajatoare. Observațiile 

efectuate și informațiile din teren arată că nu au mai venit urși să caute hrană la locurile de 

colectare a deșeurilor menajere de când au fost instalate aceste sisteme. 

 După multe etape realizate în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR „Conservarea populaţiei 

de urs brun (Ursus arctos) din România”, coordonat de Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare în Silvicultură “Marin Dracea” – SCDEP Braşov (INCDS Braşov), finanțat de către 
Comisia Europeană prin programul LIFE+ Natura, s-a ajuns, în sfârșit, în stadiul de instalare a 

sistemelor. 
 Primele locații de montare au fost stabilite în Azuga și Bușteni atât din cauza frecvenței 

crescute din ultimul an a prezenței urșilor în zonele alese, cât și datorită deschiderii și bunei 

colaborări oferite de Primăria Azuga, Primăria Bușteni, Poliția Locală Azuga, COMPREST, Ocolul 

Silvic Azuga, AVPS Hubertus Feleacu. Pe lângă sprijin în monitorizare și consfătuiri, autoritățile 

locale au pus la dispoziție platformele pentru instalarea sistemelor și au facilitat demersurile 

atât din punct de vedere practic, cât și birocratic prin preluarea în custodie a sistemelor bear-

proof. 

Locațiile se aleg, în urma consultărilor cu factorii de decizie, în zone rezidențiale și zone 

turistice de la liziera pădurii din aria de implementare a proiectului Brașov-Valea Prahovei. 

Locațiile vizate pentru instalarea sistemelor bear-proof achiziționate prin proiect se află în: 

Brașov, Râșnov, Predeal, Săcele, Azuga, Bușteni, Sinaia, Mâneciu, Moroeni. 

În zona de implementare a proiectului Brașov-Valea Prahovei vor fi instalate un total de 

75 de sisteme anti-urs care vor încorpora 150 de eurocontainere, întrucât un sistem asigură 

securizarea a câte 2 eurocontainere de 1100L. 
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Despre acțiune în ansamblul ei 

Una dintre cele mai importante acțiuni ale proiectului LIFE FOR BEAR este cea de 

Îmbunătățire a managementului deșeurilor menajere în zonele de conflict om-urs din aria 

Brașov-Valea Prahovei. 

Etapele acțiunii: 

- Patrulări și monitorizarea platformelor pentru colectarea deșeurilor din zonele urbanizate, 

din apropierea pădurii și a zonelor turistice, acolo unde a fost semnalată prezența 

temporară a urșilor, veniți cu scopul de a se hrăni cu resturi menajere; 

- Identificarea zonelor cu platforme de colectare deșeuri menajere vizitate de urși, 

urmărindu-se unde este frecvența cea mai ridicată;  

- Discuții, întâlniri, consfătuiri cu autoritățile locale, companiile de salubritate și alți factori 

implicați, reprezentativi pentru zonele vulnerabile identificate; crearea unui cadru de lucru; 

- Proiectarea sistemelor securizate din punct de vedere al accesului urșilor la resturile 

menajere; 

- Agrearea sistemelor cu grupul de lucru pentru a se preta sistemului actual de ridicare a 

deșeurilor; 

- Realizarea procedurii de achiziție; 

- Confecționarea și testarea sistemelor; 

- Instalarea sistemelor; 

- Monitorizarea și verificarea funcționalității sistemelor. 

 

 Coordonarea acțiunii și achiziția sistemelor este asigurată de Institutul Naţional de Cercetare 

Dezvoltare în Silvicultură “Marin Dracea” – SCDEP Braşov (INCDS Braşov). 

 Monitorizarea platformelor și determinarea frecvenței urșilor la locurile de colectare a 

deșeurilor menajere este pusă în practică de Fundația Carpați cu sprijinul autorităților locale. 

 Proiectarea sistemului a fost facilitată de experiența împărtășită de colaboratori din proiectul 

LIFE DINALP BEAR din Slovenia, prin transferul de bune practici. 

 Producerea sistemelor este realizată de câștigătorul licitației S.C. SERGA MOBIL SRL 

 Instalarea și funcționarea în bune condiții depinde de sprijinul factorilor de decizie din fiecare 

zonă. 

 Folosirea corectă și buna funcționare depinde de fiecare om care utilizează sistemul.  

 

Scopul este ca urșii să nu mai fie atrași și să se dezvețe de vizitele la locurile de colectare a 

deșeurilor, atrăgând după sine atât siguranța oamenilor din zonă, cât și a urșilor.  
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Despre fenomenul de habituare a urșilor 

Prezența urșilor la locurile de colectare a deșeurilor are tot felul de consecințe negative 

care afectează atât specia urs, cât și oamenii (localnici, autorități locale, gestionari de fond 

cinegetic, autorități de mediu). Cei mai afectați sunt oamenii care locuiesc în aceste zone și 

care relatează despre teama pe care o simt atât atunci când trebuie să ducă gunoiul, cât și 

atunci când doar trec prin acele zone în drumul lor zilnic. 

 Ursul este un animal oportunist care caută să își asigure hrana în cel mai ușor mod 

posibil. Locurile de colectare a deșeurilor îi oferă această posibilitate de a găsi hrană ușor. 

Pentru a ține urșii la distanță este foarte important managementul deșeurilor care ține atât de 

autorități, cât și de fiecare cetățean. 

Fenomenul în care ursul se obișnuiește să se hrănească la locurile de colectare a 

deșeurilor, vizitând des zone rezidențiale sau turistice, se numește habituare.  

Studiile și observațiile au evidențiat faptul că odată cu habituarea, urșii în cauză renunță 

la modul de hrănire natural și rămân în preajma localităților, devenind dependenți de prezența 

omului și captivi ocazional în acest nou mod de trai. Multe dintre aceste exemplare de urs sunt 

femele care își aduc puii cu ele, obișnuindu-i cu acest comportament nenatural (deviant) de 

hrănire. Efectele sunt negative atât asupra populației umane, cât și asupra populației de urs. 

 

Urs habituat  
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Rugămintea către publicul implicat direct în situație:  

 

Ca orice demers, o acțiune are succes prin implicare și colaborare. 

În cadrul instituțional format prin proiectul LIFE FOR BEAR s-a ajuns la instalarea unor 

sisteme anti-urs. După instalare, este nevoie de sprijinul fiecărei persoane care le utilizează.  

 

Astfel că, rugăm utilizatorii: 

Ajutați-ne să ținem urșii departe de platformele de colectare a deșeurilor 
menajere! 

 
Folosiți corect sistemele anti-urs instalate: 

 Închideți bine capacul și încuiați după ce ați aruncat gunoiul! 
 Nu puneți gunoi în afara locurilor de colectare special amenajate! 

 

Sistemul este făcut în acest fel pentru a împiedica ursul să îl deschidă și să aibă 
acces la resturile menajere. 

 

 Urșii sunt atrași de orice miros pe care îl asociază cu hrana! Dacă pot să își procure 
hrană ușor, urșii vor continua să vină după mâncare în același loc! 

 Dacă un urs a fost obișnuit să vină după hrană la o platformă de colectare a 

gunoaielor, este posibil să vină în continuare până se obișnuiește că sursa aceea de 
hrană nu mai este ușor accesibilă. 

 

Evitați atragerea urșilor!  Preveniți conflictele! 
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