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

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

 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE 
 Piata Libertății, nr. 5, Miercurea Ciuc 

 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: 

SOLICITARE URGENTĂ DE LUARE MĂSURI  

La data de 08.04.2019 prin solicitarea nr. inreg. 17, vă aduceam 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. De atunci numărul urșilor în sit a crescut simțitor, momentan avem cunoștință de 4 adulți (3 femele și un 

mascul) și 7 ursuleți de vârste diferite, 2 din aceștia fiind despărțiți de mamă anul acesta, exemplare care sunt în zonă 

zilnic. 

Anul acesta, până de curând, interacțiunea om-urs s-a menținut la nivelul apariției urșilor la distanțe mai mari de 

oameni. Săptămâna trecută însă, în craterul Sf. Ana și-a făcut apariția un exemplar vizibil obișnuit cu prezența 

umană și prezintă un comportament agresiv și care de atunci nu a părăsit zona restrânsă a lacului. Acesta încearcă 

să se apropie de oameni și a început să producă incidente din ce în ce mai periculoase la siguranța vizitatorilor:  

• Ieri, duminică, 19.05.2019, a atacat un turist, acesta evident speriat de situație, a apelat numărul de urgență 

112. 

• Astăzi, luni, 20.05.2019, a atacat unul dintre angajații noștri care încerca să protejeze vizitatorii și să-i țină 

departe de urs, acesta abia scăpând nevătămat.  

Fără să exagerăm, suntem la un pas de tragedie! 

Vă atragem încă o dată atenția că, în curând, cu ocazia vizitei Papei și sărbătoririi Rusaliilor numărul turiștilor în zonă 

va crește la ordinul miilor pe zi, iar prezența urșilor care prezintă un comportament agresiv reprezintă un pericol 

extrem de mare asupra siguranței vizitatorilor.  

Măsurile de siguranță ce puteau fi luate pentru prevenirea prezenței urșilor și împotriva momirii acestora au fost 

implementate: în zonă nu există coșuri de gunoi sau pubele deschise, resturile menajere sunt adunate în tomberoane 

anti-urs, picnicul în zona lacului este interzis și zona este curățată manual zilnic.  

Având în vedere cele de mai sus, reiterăm solicitarea noastră și vă solicităm respectuos să luați măsurile necesare 

pentru asigurarea siguranței vizitatorilor și prevenirea unor incidente tragice la Lacul Sfânta Ana.  

Cu stimă, 

 Szakács-Czont Márton 

 Preşedinte 


