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Destinatari:  
1. MINISTERUL MEDIULUI 

Sediul: Bucureşti, B-dul Libertăţii, nr. 12, Sector 5 
e-mail: srp@mmediu.ro 

2. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE 
Sediul: Bucureşti, P-ţa Valter Maracineanu, nr. 1-3, sector 1 
e-mail: ananp@ananp.gov.ro 

3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 
Sediul: Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 294, Corp B, Sector 6 
e-mail: office@anpm.ro 

4. MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 
Sediul: Bucureşti, Calea Plevnei, nr. 46-48, Sector 1 
e-mail: petitii@map.gov.ro 

 
 
 

Subscrisa ASOCIAŢIA COMPOSESORALĂ SFÂNTA ANA, cu sediul în Comuna 
Cozmeni, sat Lăzăreşti, nr. 4, judeţ Harghita, având CIF 12891897, reprezentată legal de 
preşedinte, Szakács-Czont Márton, vă înaintăm prezenta: 

 
CERERE 

 
Prin care vă solicităm să ne precizaţi entitatea competentă să remedieze pagubele 

materiale şi/sau morale cauzate de urşi, persoanelor fizice (turişti şi nu numai), pe teritoriul 
rezervaţiilor naturale Lacul Sfânta Ana şi Tinovul Mohoş, respectiv să ne indicaţi legislaţia şi 
procedurile aplicabile. 

Subliniem faptul că nu avem de a face cu pagube produse în culturile agricole, silvice şi 
animalelor domestice, ci de cele produse privind integritatea fizică şi psihică a omului, motiv pentru 
care vă rugăm să ne răspundeţi strict cu privire la această problemă. 

Totodată, vă rugăm să ne precizaţi care este rolul custodelui în prevenirea producerii unor 
astfel de prejudicii sau repararea acestora. 

 
Formulăm prezenta cerere având în vedere următoarele considerente:  
Aria de importanţă comunitară ROSCI0248 Tinovul Mohoş-Lacul Sf. Ana, este parte 

integrantă a reţelei de Situri NATURA 2000 din România. 
În cadrul acestui sit NATURA 2000 sunt incluse următoarele arii protejate, declarate ca 

atare prin Legea nr. 5/2000: 
- Rezervaţia naturală „Lacul Sfânta Ana” cod 2.486 
- Rezervaţia naturală “Tinovul Mohoş” cod 2.487 
Situl Natura 2000 Tinovul Mohoş-Lacul Sf. Ana cu o suprafaţă de 440 ha a fost desemnat 

prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în România. 

Situl Natura 2000 Tinovul Mohoş-Lacul Sf. Ana cuprinde rezervaţiile naturale „Lacul Sfânta 
Ana” cod 2.486 şi „Tinovul Mohoş” cod 2.487, care au fost declarate rezervaţii de interes naţional 
prin Legea nr. 5/2000 (elaborată în baza datelor existente la data de 1 octombrie 1998, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător) privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a –zone protejate, ca 
rezervaţie mixtă (botanică, geologică, şi peisagistică). 

Conform sistemului I.U.C.N., rezervaţia, aparţine categoriei IV, adică arie naturală protejată 
care necesită intervenţie activă pentru conservarea valorilor naturale. 
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Situl Natura 2000 Tinovul Mohoş-Lacul Sf. Ana se află în regiunea 7 Centru, pe teritoriul 
administrativ al judeţului Harghita – 98% şi pe teritoriul administrativ al judeţului Covasna – 2%, 
comuna Cozmeni, satul Lăzăreşti. 

Dreptul de proprietate asupra celor două rezervaţii naturale aparţine subscrisei asociaţii 
composesorale. 

În aceste condiţii, din cauza numeroaselor contacte urs-om, persoanele păgubite care ni se 
adresează au dreptul de a fi informaţi cu privire la drepturile lor şi calea de urmat în vederea 
obţinerii despăgubirilor cuvenite. 

 
09.07.2019 

Cu respect, 
Asociaţia Composesorală Sfânta Ana, 

Prin preşedinte 
 

 

 

 

 

 


