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Către: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HARGHITA  
 Str. Márton Áron nr. 43, Miercurea Ciuc, 
 jud. Harghita 

 AVPS SZENT ANNA  
 Str. Principală nr. 226A, Tușnad 

 POSTUL DE POLIȚIE COZMENI 
 Cozmeni, strada Principală 

 INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HARGHITA 
 Strada Márton Áron 74, Miercurea Ciuc 

 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE 
 Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, sector 1, Bucuresti 

 CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA 
 Piața Libertății 5, Miercurea Ciuc 

  PRIMĂRIA COMUNEI COZMENI  
 Str. Principală nr. 200, Cozmeni  
 
 
Subscrisa Asociația Composesorală Sfânta-Ana, cu sediul în com. Cozmeni, sat Lăzăreşti, nr. 4 jud. Harghita, prin 
reprezentant legal Szakács-Czont Márton în calitate de preşedinte, proprietara de drept a terenului din zona Lacul 
Sfânta Ana, prin prezenta înaintăm: 

ÎNȘTIINȚARE ȘI SOLICITARE 

În urma reclamației verbale din data de 07.04.2019 sosită din partea vizitatorilor și în urma observațiilor noastre de la 

fața locului, vă aducem la cunoștință că în situl Natura 2000 ”Lacul Sfânta Ana-Tinovul Mohoș” urșii au început să își 

facă prezența în zonele de vizitare,  zone unde zilnic sunt prezenți sute de vizitatori, număr care foarte curând va 

crește la ordinul miilor, având în vedere vizita Papei și Rusaliile din luna aprilie și mai, după care începe sezonul estival 

de vară. Acest fapt reprezentă un pericol extrem de mare asupra siguranței vizitatorilor.  

În momentul de față avem cunoștință de 3 urși adulți prezenți în zona sitului, din care o femelă cu 3 pui de cca. 1 an. 

Pe durata verii anului 2018 fost observați în total 19 exemplare, unii apropiindu-se de vizitatori zilnic sau foarte 

frecvent.     

Întâlnirea vizitatorilor cu femela și cei trei pui, din data de 07.04., din fericire a fost una fără incidente, dar persoanele 

din grupul în cauză format din cetățeni români și străini, adulți și copii, s-au speriat extrem de mult, reclamând 

apropierea abnormală a animalelor sălbatice care nu dădea semne de frica omului.  

Se cunoaște însă de anul trecut că exemplarul în cauză, care în perioada de vară era prezentă mai mult în zona 

Tinovului Mohoș, câteodată are comportament agresiv, existând câteva situații în care grupurile de vizitatori s-au 

aflat în pericol real, ei putând fi evacuați din zonă doar cu ajutorul mașinilor. 

Având în vedere zona are un istoric lung în interacțiunea om-animal sălbatic, situația înrăutățindu-se de la an la an,    

vă solicităm respectuos să ne oferiți sprijin și să luați măsurile necesare de care dispuneți pentru asigurarea siguranței 

vizitatorilor și prevenirea unor incidente tragice la Lacul Sfânta Ana.  

Cu stimă, 

 Szakács-Czont Márton 

 Preşedinte 


