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1. Scopul procedurii 
1.1. Prezenta procedură reglementează condiţiile şi formalităţile stabilite de către Comisia Patrimoniului 

Speologic, pentru autorizarea activităţilor permise în peşterile din România, conform art. 43 din OUG 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 
salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

2. Domeniul de aplicare 
2.1. Autorizaţia pentru activităţi în peşteri este documentul emis de Comisia Patrimoniului Speologic, prin 

care sunt stabilite condiţiile şi/sau termenii de desfăşurare ai unor activităţi existente sau noi, care au 
un posibil impact asupra bunurilor patrimoniului speologic.  

2.2. Încadrarea peșterilor în categoria ariilor naturale protejate şi diferenţierea importanţei ştiinţifice a 
valorii acestora, în clase de protecţie, fac obligatorii atât existenţa unor criterii de diferenţiere a 
peşterilor şi activităţilor permise în acestea, de la caz la caz, cât şi reglementarea strictă a acestor 
activităţi, în funcţie de scop, de suportabilitatea şi de impactul direct sau indirect asupra mediului 
subteran şi asupra perimetrului de la suprafaţa peșterii, fie el zonă de protecţie instituită legal sau 
vecinătate legată funcţional de habitatul peşterii. 

2.3. Pentru emiterea autorizaţiilor, în analiza tematicii și oportunității solicitărilor, Comisia Patrimoniului 
Speologic utilizează Repertoriul Peşterilor din România, arhiva proprie referitoare la activități în 
peșteri și respectă reglementările referitoare la peșteri din planurile de management și regulamentele 
ariilor protejate din România. 

3. Documente de referință aplicabile activității procedurate 

3.1. Legislație primară 
• O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 

faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. 

• Ordin de ministru nr. 2227/2016 pentru constituirea și funcționarea Comisiei Patrimoniului Speologic. 

3.2. Legislație secundară 
• Ordin nr. 604 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri - arii 

naturale protejate. 
• Legea Nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul 

subteran speologic. 
• Ordinul nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către 

administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru 
analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop 
comercial; 

• Ordinul nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor 
naturale protejate; 

• Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la 
luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998. 

• Legea nr. 90/2000, pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor din Europa 
(Acordul EUROBATS). 
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4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură 
4.1. Definiții ale termenilor 

Nr. 
Crt. Termen Definiția/actul care definește termenul 

1. Resurse ale peșterii 

Resursele peșterii sunt reprezentate de valori de natură economică (apă, 
calcar, guano, turism, terapie), ştiinţifică (structuri geologice şi minerale, 
forme de relief subteran, situri paleontologice, arheologice şi istorice, 
sedimente, fauna cavernicolă şi specii sălbatice) şi cultural-educativă 
(spirituală, religioasă, estetică, recreaţională şi educativă). 

2. Peşteră 
Orice cavitate naturală definită conform. art. 43, alin. 3, din OUG nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 49/2011, cu cu modificările și completările ulterioare. 

3. Peşteră sau sector de 
peşteră clasificată 

Peşteră sau sector de peşteră clasificată încadrat în clasele de protecţie 
A, B, C și D în conformitate cu art. 43, alin. (5) din OUG nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu statut de arie 
protejată reglementat prin OM 604/2005. 

4. 
Peşteră sau sector de 
peşteră rezervaţie 
ştiinţifică 

Peşteră sau sector de peşteră rezervaţie ştiinţifică care datorită 
caracterului de unicat, pe lângă clasa de protecţie aprobată prin OM 
604/2005, a fost declarată de către Comisia Patrimoniului Speologic sau 
alte acte normative, în baza argumentelor ştiinţifice și/sau vulnerabilității 
rezervelor sale, obiectiv reprezentativ pentru patrimoniul speologic 
naţional în care activitățile speologice sunt strict reglementate și 
supravegheate. 

5. 
Peşteră sau sector de 
peşteră aflată sub 
cercetare ştiinţifică 

Peşteră sau sector de peşteră în care se efectuează cercetarea ştiinţifică 
a valorilor acestora sau în care sunt autorizate cercetări ştiinţifice 
sistematice ale mediului fizic şi biotic, efectuate în cadrul unor proiecte de 
cercetare, cu echipamente şi mijloace specifice și pentru care Comisia 
Patrimoniului Speologic a decis restricţionarea sau interzicerea altor 
categorii de activităţi, pe durata cercetărilor. 

6. 
Peşteră sau sector de 
peşteră destinat 
turismului speologic 
specializat 

Peşteră sau sector de peşteră destinat turismului speologic specializat 
aşa cum este definit în art. 4, alin. 32 din OUG nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 
faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
49/2011, cu modificările și completările ulterioare, destinaţia fiind 
precizată în regulamentul de funcţionare a peşterii și reconfirmată 
periodic în urma monitorizării stării de conservare a mediului subteran. 

7. 
Peşteră sau sector dintr-
o peşteră destinat 
exploatării turistice 

Peşteră sau sector dintr-o peşteră destinat exploatării turistice, în care 
sunt autorizate, printr-un contract de administrare, exploatarea turistică, 
traseul, infrastructura de vizitare şi lucrările subterane conexe, care 
permit parcurgerea în siguranţă de către orice vizitator a traseului 
amenajat. 

 Perimetrul de protecție 
al peșterii 

 

5. Descrierea procedurii 
5.1. Generalități 

Autorizarea activităţilor în pesteri se face în urma emiterii deciziilor Comisiei Patrimoniului Speologic. 
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Emiterea autorizaţiei nu poate face obiectul delegării de competenţă. 

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor începute sau existente la 
data constituirii Comisiei Patrimoniului Speologic, cât şi pentru începerea unor activităţi noi. 

Autorizaţia se emite de către Comisiei Patrimoniului Speologic în conformitate cu Ordinul de ministru nr. 
2227/2016 pentru constituirea și funcționarea Comisiei Patrimoniului Speologic. 

Autorizaţia emisă de Comisia Patrimoniului Speologic nu este şi nu ţine loc de act de reglementare, emis conform 
procedurilor legale în vigoare de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. 

Toate documentele necesare eliberării autorizaţiei se depun la secretariatul Comisiei Patrimoniului Speologic sau 
trimise în format electronic la adresa de email. 

Autorizația pentru activități în peșteri sau sectoare de peșteri este eliberată pentru o perioadă de maxim 4 ani 
pentru activitățile de cercetare științifică derulate în cadrul unor proiecte, maxim 5 ani pentru autorizarea unei 
activităţii de exploatare cu scop comercial într-o peşteră și maxim 2 ani pentru activitatea de explorare speologică. 
Pentru restul activităților autorizația este eliberată pentru o perioadă de maxim 1 an. 
Toate activitățile derulate în peșteri care nu sunt autorizate, intră sub incidența sancțiunilor prevăzute în 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. 

5.2. Modul de lucru 
5.2.1. Derularea operațiunilor și acțiunilor 

Emiterea autorizațiilor 

(1) Comisia Patrimoniului Speologic derulează procedura de emitere a autorizaţiei pentru activităţi în peşteri, în 
baza formularului de la punctul 5.3, pentru activitățile menționate în Anexa nr. 1. 

(2) Autorizaţia pentru activități în peșteri este solicitată de toate persoanele fizice şi juridice, care derulează 
activităţi în peşteri și, în unele cazuri, în perimetrul de protecție al peșterilor. 

(3) În situatia în care titularul autorizatiei îşi schimbă denumirea şi/sau forma juridică de organizare, autorizaţia 
se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societăţii, în urma unei cereri, numai dacă se face 
dovada cu documente că activităţile se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizația. 

(4) Cererea de autorizare a activităților în peșteri sau sectoare de peșteri cuprinde lista peșterilor sau sectoarelor 
de peșteră supuse autorizării. Nu se consideră o listă a peșterilor o simplă enumerare a bazinelor carstice 
așa cum sunt definite în Cadastrul Peșterilor din România. 

(5) Solicitarea autorizării persoanelor juridice se face în nume propriu sau pentru membrii acesteia, de către 
reprezentantul(ții) său legal care devene titular al autorizaţiei şi persoana răspunzătore de toate condițiile 
autorizației. 

(6) Autorizarea activităţilor în peşteri de căre CPS se face cu avizul emis de administratorul/custodele ariei 
naturale protejate, în condiţiile prevăzute pentru emiterea avizului din Anexa nr. 9 la Ordinul de ministru nr. 
1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate. 

(7) În procesul de autorizare, membri CPS vor ţine cont, după caz, de avizul administratorului/custodelui ariei 
naturale protejate, regulamentul de funcţionare și planul de management al ariei naturale protejate pe teritoriul 
căreia se află peștera/peşterile. În lipsa regulamentului de funcţionare și a planului de management al ariei 
naturale protejate, CPS emite autorizația pentru activitățile solicitate fără să mai fie necesar avizul 
administratorului/custodelui ariei naturale protejate, acesta din urmă urmând să emită permisul de acces. 
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(8) Autorizarea unor amenajări şi/sau intervenţii cu impact în peşteri, săpături, derocări, exploatarea turistică sau 
pentru alte forme de valorificare a bunurilor patrimoniului speologic, se face pe baza formularului cuprins la 
punctul 5.3.2, care poate cuprinde proiecte/memorii tehnice/documentaţii scrise şi desenate care să precizeze 
explicit: scopul şi oportunitatea activităţii, conţinutul intervenţiei, detaliile tehnice şi amplasarea, modificările 
ireversibile preconizate, impactul asupra peşterii şi perimetrului acesteia, rezultatele scontate şi modalităţile 
de monitorizare și conservare a parametrilor de mediu. 

(9) În cazul accesului în peşterile în care resursa de apă are rol în alimentarea cu apă potabilă a populaţiei, pentru 
emiterea autorizaţiei, CPS va consulta Administraţia Naţională „Apele Române”. Administrația Națională 
„Apele Române”, prin administratorul captării, are obligația ca în baza autorizației să asigure accesul la 
obiectivele propuse, pe baza unei programări stabilite de comun acord cu titularul autorizațiilor, conform 
condițiilor pentru care au fost emise autorizațiile. 

(10) Activităţile arheologice derulate în spaţiul peşterii sau intrării acesteia, se supun autorizării CPS, conform legii. 
(11) Autorizarea unei activităţii turistice cu scop comercial într-o peşteră se face în urma solicitării din partea unei 

persoane juridice, după autorizarea în prealabil a traseului, activităților de amenajare și de funcționare în scop 
turistic a peșterii sau sectorului de peșteră. 

(12) Acreditarea periodică a activităţilor turistice într-o peşteră nu face obiectul prezentei proceduri. 
(13) Comisia Patrimoniului Speologic verifică şi analizează formularele transmise şi documentele anexate, 

stabileşte dacă sunt necesare informaţii, acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris solicitantului 
prin intermediul secretarului. Refuzul completării sau corectării documentaţiei în termen de 10 de zile 
exonerează Comisia Patrimoniului Speologic de emiterea autorizaţiei. Pentru proiectele de amenajare 
turistică termenul maxim de completare a documentelor este de un an. Necompletarea câmpurilor obligatorii 
din formulare atrage automat după sine la respingerea solicitării de autorizare a activităților. 

(14) În procesul de autorizare, Comisia Patrimoniului Speologic ţine cont de prevederile planului de management 
al ariei protejate în care se află peşterile şi de regulamentul de funcţionare al peşterii, iar în lipsa acestora 
solicită în autorizaţie avizarea şi/sau monitorizarea activităţii de către administratorul sau custodele legal. 

(15) După emiterea autorizaţiei Comisia Patrimoniului Speologic face publică propunerea de autorizaţie pentru 
activităţi în peşteră, precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia pe site-ul 
web al autorității publice centrale pentru protecția mediului la secțiunea dedicată Comisiei Patrimoniului 
Speologic. 

(16) Decizia comisiei făcută publică conform alin. (9) poate fi contestată în scris, pe bază de argumente temeinice, 
în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării. Eventualele contestații vor fi analizate de membrii Comisiei 
Patrimoniului Speologic și soluționate în maxim 5 zile de la primirea acestora. La expirarea acestui termen, 
Comisia Patrimoniului Speologic eliberează autorizaţia. 

(17)  Rezultatul contestațiilor se comunică titularului prin intermediul Secretariatului și se publică pe site-ul web al 
autorității publice centrale pentru protecția mediului la secțiunea dedicată CPS. 

(18) Termenul de eliberare a autorizaţiei pentru activităţi în peşteri este de maximum 30 de zile, de la data 
depunerii documentaţiei complete, incluzând dezbaterea publică și soluționarea contestațiilor. 

(19) Autorizaţia pentru activităţi în peşteri se transmite prin email titularului solicitării, administratorului/custodelui 
pe raza căreia se desfăşoară activitatea și serviciului public județean Salvaspeo, iar un exemplar se arhivează 
de către secretariatul comisiei. 

Prelungirea, revizuirea, suspendarea, retragerea şi refuzul autorizaţiei. 
a) Pentru prelungirea unei autorizaţii existente, în baza cererii de prelungire a solicitantului, Comisia 

Patrimoniului Speologic întocmeşte lista cu eventuala documentaţie necesară prelungirii pe care o 
comunică solicitantului în termen de 5 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării de prelungire. 
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b) Prelungirea autorizației are la bază raportul detaliat transmis de solicitant pentru activitățile autorizate 
anterior de către Comisia Patrimoniului Speologic. 

c) Autorizaţiile pentru activităţi de explorare, cercetare și documentare care implică topografierea cavităților, 
care nu au un impact major asupra mediului subteran, pot fi prelungite în anul/anii următori, în baza unei 
cereri justificate printr-un raport, dacă același proiect continuă și termenii şi condiţiile autorizaţiei iniţiale 
au fost respectaţi şi dacă titularul autorizaţiei se obligă să nu modifice tipul de activitate, numărul maxim 
de participanți şi peştera/peşterile în care se desfăşoară activităţile autorizate.  

d) Revizuirea autorizaţiei pentru activităţi în peşteri se face ori de câte ori există o schimbare de fond a 
datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activităţii informează în scris Comisia Patrimoniului 
Speologic despre acestă schimbare, iar Comisia Patrimoniului Speologic emite o autorizaţie pentru 
activități în peșteri revizuită, incluzând acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de 
emitere a unei noi autorizaţii pentru activități în peșteri. 

e) Revizuirea decisă potrivit literei d) se realizează prin emiterea unei autorizaţii pentru activități în peșteri 
care păstrează numărul şi data autorizaţiei pentru activități în peșteri supuse revizuirii, urmată de 
sintagma "revizuită la data de ...". 

f) Perioada de valabilitate a autorizației emise de Comisia Patrimoniului Speologic nu poate depăși ultimul 
termen scadent al programului pentru conformare, acolo unde este cazul. 

g) Suspendarea autorizației intervine atunci când membrii Comisiei Patrimoniului Speologic constată, alături 
de reprezentanți ai Gărzii de Mediu sau autorității competente pentru protectia mediului, nerespectarea 
condițiilor impuse prin autorizație sau degradări ale mediului subteran în urma activităților speologice 
desfășurate de titularul autorizației. 

h) Autorizația se suspendă de către Comisia Patrimoniului Speologic pentru nerespectarea prevederilor 
acesteia, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru 
indeplinirea obligațiilor. Suspendarea autorizației are ca efect interzicerea oricărei forme de activitate, 
până la expirarea duratei suspendării. 

i) În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin decizia de suspendare, Comisia Patrimoniului 
Speologic dispune, după expirarea termenului de suspendare, retragerea autorizației. 

j) Autorizația se retrage de către Comisia Patrimoniului Speologic pentru neîndeplinirea prevederilor de la 
punctul h).  

k) Dispozițiile de suspendare și, implicit, de încetare a desfășurării activității sunt obligatorii de drept. 
l) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru activităţi în peşteră se face prin votul majorității membrilor 

CPS. 
m) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru activităţi în peşteră se comunică pe site-ul autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului la secţiunea dedicată CPS, și pe adresa de e-mail a titularului 
autorizatiei, administratorului/custodelui pe raza căreia se desfăşoară activitatea și Serviciului Public 
Județean Salvaspeo și pot fi contestate în scris pe bază de argumente temeinice, în termen de 3 zile de 
la data publicării.  

n) Contestațiile privind suspendarea sau retragerea autorizației vor fi analizate și soluționate de membri CPS 
în termen de 5 zile calendaristice de la înregistrarea acestora. 

o) Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau retragere a actelor de autorizare se 
soluționează de instanțele de contencios administrativ competente. 

p) Autorizaţia pentru activităţi în peşteri nu se emite în următoarele situaţii: 
• activitatea nu se încadrează în condiţiile care permit autorizarea; 
• nu au fost respectate condiţiile cerute pentru completarea documentaţiei şi alte obligaţii care-i revin 

prin prezenta procedură; 
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• solicitarea contravine prevederilor planurilor de management şi regulamentelor peşterii sau ariei 
protejate din care face parte peştera; 

• solicitantul a încălcat grav etica activităţilor speologice, legislația în vigoare sau termenii unei 
autorizaţii anterioare. 

5.2.2. Dispoziții finale 
a) Pentru conservarea şi protecţia bunurilor patrimoniului speologic nu se autorizează în peşteri nici un fel 

de activităţi de recoltare, capturare si/sau de achizitie în vederea comercializării pe piața internă sau la 
export – activităţi definite şi reglementate prin Ordinul de ministru nr. 410/2008. 

b) Prevederile prezentei proceduri pot fi modificate şi completate ori de câte ori este necesar, prin votul 
majorităţii membrilor Comisiei Patrimoniului Speologic și supusă aprobării autorității publice centrale 
pentru protecţia mediului, prin direcția de specialitate. 

5.3. Documente utilizate 
5.3.1. Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de către Comisia Patrimoniului Speologic 

Solicitantul de autorizație are obligația de a completa toate informațiile de mai jos: 
A . S O L I C I T A N T ............................................................................................................. 
Reprezentant (pt pers. juridică) ................................................................................................... 
Adresa .......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Telefon .............................. Fax ............................. E-mail ......................................................... 
B. Peştera/peşterile* ................................................................................................................... 
*Se specifică denumirea și nr. de inventar al peşterii/peşterilor. 

C. Aria naturală protejată* 
*Se specifică denumirea ariei naturale protejate în care se află peştera/peşterile. 

D. Scopul şi activitatea solicitată* ................................................................................................ 
 * Se va mentiona explicit una sau mai multe activități descrise în procedura de autorizare a activităților în peșteri sau obiectivele 
proiectului pentru care se face solicitarea. 

E. Descrierea activității* .......................................................................................... 
* Se vor detalia pe larg activitățile propuse a se desfășura. 

F. Traseul parcurs* ................................................................................................. 
* Se va descrie traseul parcurs în subteran pentru care se cere autorizarea. 

G. Mijloace prin care se preconizează atingerea scopului* 
* Pentru activităţile speologice se va face o descriere de maxim 10 randuri; pentru activitatea de amenajare a infrastructurii turistice, activitatea 
de săpătură, activitatea de derocare și activitatea de colectare faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic se va completa și Fişa de 
prezentare a activităţii şi declaraţie pentru obţinerea autorizaţiei pentru activităţi în peşteră. 
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
H. Durata pentru care se solicită autorizaţia ................................................................................ 
I. Proporţiile activităţii (mărimea grupului, număr de intrări în subteran, bivuac etc.)*.................. 
* pentru activitatea de amenajare a infrastructurii turistice, activitatea de săpătură, activitatea de derocare și activitatea de colectare 
faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic se va completa și Fişa de prezentare a activităţii şi declaraţie pentru obţinerea 
autorizaţiei pentru activităţi în peşteră. 

J. Garanţiile activităţii*.................................................................................................................... 
* Se va detalia cum se va gestiona problema deșeurilor, ocrotirea elementelor de patrimoniu, a faunei subterane etc. 

K. Ataşat depunem următoarele documente: 
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1) Fişa de prezentare a activităţii şi declaraţie pentru obţinerea autorizaţiei pentru activităţi în peşteră, după 
caz. 
2) Alte documente specifice, dacă este cazul. 
 
          Solicitant  
(Nume, prenume, semnătură, ştampilă)                            Data............................ 

 
 

5.3.2. Fişă de prezentare a activităţii şi  declaraţie pentru obţinerea autorizaţiei pentru activităţi în 
peşteră1  

Solicitantul de autorizație are obligația de a completa toate informațiile de mai jos 
1. Date generale: 
1.1. Solicitant .................................................................................................................. 
1.2. Încadrarea activităţii autorizate în: 

 proiect:..................................................................................................................... 
 activitate de management: ............................................................................................. 
 investiţie: .................................................................................................................. 

1.3. Durata activităţii (preconizată) ....................................................................................... 
2. Activitatea preconizată: 
2.1. Detalierea pe larg a activităţii* 
* Se prezintă detaliat activitatea solicitată cu informaţii concludente, inclusiv descrierea modalităţilor 
ştiinţifice / tehnice de realizare. 
2.2. Memoriu tehnic, plan de acţiune / execuţie* 
* Memoriu va cuprinde piese scrise, planşe topografice, plan de situatie, amplasament (dacă este cazul) etc. 
2.3. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate (dacă se cunoaşte). 
2.4. Materiale, aparatură şi echipamente utilizate pentru realizarea activităţii 
3. Motivatia solicitării* 
* Se va argumenta de ce activităţile menţionate sunt necesare în peşterile pentru care se solicită autorizaţia.  
4. Planificarea, periodicitatea şi securitatea activităţii* 
* Se va detalia în cazul în care activităţile sunt planificate pentru o perioadă mai lungă de timp, inclusiv cu durata 
şi numărul de persoane implicate. 
5. Garanţii pentru protecţia mediului şi derularea activităţii în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare* 
* Se va preciza modul în care se va asigura protecţia elementelor de patrimoniu: mediul fizic, fauna actuală şi 
fosilă, vestigii arheologice, arta parietală. Se vor face precizări legate de gestiunea deşeurilor, a substanţelor şi 
preparatelor periculoase, a ambalajelor. 
În cazul intervenţiilor majore, se va explica modul de asigurare a protecţiei calităţii apelor, aerului, ecosistemelor, 
biodiversităţii şi peisajului. 

1 Conţinutul prezentei fişe şi declaraţii se va adapta în funcţie de specificul activităţii. 
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Se vor specifica măsurile privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran 
speologic, gradul de pregătirea tehnică al participanţilor şi echipările preconizate. 
       

 Solicitant  
(Nume prenume, semnătură, ştampilă)    Data ............................... 
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Anexa nr. 1 - Lista principalelor activități și subactivități în peșteri a căror aprobare intră în atribuțiile Comisiei Patrimoniului Speologic 

Nr. Activitatăți Subactivități Obiective 

1 explorare speologică 

descoperire de noi peșteri 
investigații specifice în regiuni carstice și asociate 
carstului pentru descoperirea și explorarea unor noi 
peșteri 

explorarea unor noi galerii în peșteri cunoscute 
continuarea explorării unei peșteri, prin mijloace, 
procedee și cu echipamente specifice (inclusiv TSA) fără a 
fi afectate aspectul și conținutul rezervelor peșterii  

explorarea unor galerii înecate scufundări speologice efectuate de echipe specializate, 
cu tehnici și echipamente specifice 

explorarea unor continuări de galerii prin derocare sau 
dezobstrucție 

vezi activitatea de săpătură și de derocare 

topografierea galeriilor nou descoperite în urma 
explorării 

ridicări topografice efectuate prin mijloace și cu 
echipamente specifice, în vederea cartografierii și 
inventarierii peșterii 

prospecțiune speologică  

prospecțiuni în terenuri cu potențial speologic realizate 
prin mijloace specifice (dezobstrucții, ridicări topografice, 
marcări etc.) pentru descoperirea de noi peșteri, noi 
intrări sau legături cu suprafața terenului ale peșterilor 
cunoscute (ponoare, diaclaze, răsuflători etc.).  

descoperirea de noi galerii în peșteri cunoscute 

activitate de explorare a unor noi galerii subterane sau 
investigarea detaliată a unor sectoare ale peşterii, prin 
mijloace speologice nedistructive (care nu afectează sau 
modifică parametri mediului fizic și biotic) sau specifice 
scufundărilor în peșteri. 
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Nr. Activitatăți Subactivități Obiective 

2 cercetare științifică 

cercetarea de ansamblu a peșteri și rezervelor subterane 
descrierea peșterii și a rezervelor sale în vederea clasării, 
stabilirii importanței bunurilor patrimoniului speologic și 
clasei de protecție 

cercetări și studii monografice 
realizarea unor studii cu caracter 
monografic/interdisciplinare asupra unei peșteri sau unui 
areal carstic destinate publicării 

cercetări sistematice asupra unor fenomene, aspecte și 
componente ale mediului subteran 

măsurători, observații, experimente și alte activități 
specifice cercetării științifice, în vederea elaborării unor 
studii de specialitate referitoare la mediului subteran și 
rezervele acestuia 

monitorizarea parametrilor fizici și biotici ai peșterii 

urmărirea funcționării și dinamicii componentelor 
mediului natural, în vederea stabilirii stării de 
conservare, influențelor antropice și eventualelor riscuri 
naturale sau antropice 

ridicări topografice de detaliu realizarea unor reprezentări cartografice precise 
necesare activității de cercetare științifică 

fotografiere în scopul cercetării științifice 
efectuarea de fotografii ale unor aspecte sau 
componente ale mediului subteran necesare studiilor 
sau monitorizării parametrilor peșterii  

prelevare de probe și eșantioane în scop științific vezi activitatea de colectare faună, fosile sau de obiecte 
de interes arheologic 

3 cercetare 
arheologică 

cercetarea arheologică a unei peșteri sau a intrării 
acesteia 

săpături și alte lucrări specifice cercetării arheologice 

colectarea de artefacte și fosile vezi activitatea de colectare faună, fosile sau de obiecte 
de interes arheologic 
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Nr. Activitatăți Subactivități Obiective 

4 documentare 

parcurgerea/vizitarea unei peșteri sau a unui sector de 
peșteră în scop educativ, de informare sau pentru o mai 
bună cunoaştere a elementelor de patrimoniu 

vizită de documentare în grup organizat și condus de un 
custode sau ghid specializat pe trasee și în condiții cu un 
impact minim asupra patrimoniului speologic 

educație formală și nonformală în domeniul speologiei 
desfășurată în peșteri în baza unei programe de studii şi 
în prezenţa unor persoane calificate 

școli de speologie, cursuri, schimburi de experiență, 
acțiuni cultural-științifice desfășurate/organizate în 
peșteri sau anumite porțiuni ale acestora 

efectuarea de fotografii sau filmări ale peșterii în interes 
personal, de promovare sau comercial 

fotografiere a peșterii sau a unor aspecte din aceasta 
efectuată în prezența unui custode/ghid și fără a 
pătrunde dincolo de traseul vizitabil (poteca marcată sau 
nemarcată)  

5 
turism speologic 
specializat 
(speoturism) 

parcurgerea unei peşteri autorizate pentru această 
activitate în scopul vizitării 

vizitarea peșterii pe trasee prestabilite, în prezența unui 
ghid, cu echipament corespunzător și în condiții de 
siguranță a participanților 

efectuare de fotografii, pe traseu, în scop personal vezi activitatea de documentare 

6 
amenajare a 
infrastructurii 
turistice 

amenajare unei peșteri/sector de peșteră pentru 
realizarea activităților de turism speologic specializat 

amenajări dotate cu echipament corespunzător, 
marcarea unor căi de acces, trasee de parcurgere care 
utilizează (dacă este cazul) doar amenajări temporare 
pentru asigurarea siguranţei participanţilor 

amenajare unei peșteri/sector de peșteră pentru 
realizarea activităților de exploatare turistică 

amenajarea unei noi infrastructuri sau reabilitatea uneia 
existente, în vederea autorizării activității de exploatare 
turistică 

7 săpătură săpătură în vederea continuării explorării unei cavități 
o simplă mutare a unor fragmente de rocă şi/sau 
depozite recente, care nu afectează stratigrafia 
planşeului, microclimatul şi aspectul cavităţii, fiind făcute 
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Nr. Activitatăți Subactivități Obiective 

fără mijloace mecanice, exclusiv pentru continuarea 
explorării 

săpătură arheologică 

efectuarea de săpături sistematice în vederea extragerii 
din depozitele subterane a dovezilor care nu se pot 
obtine în alt mod, despre viata omului în perioadele 
istorice mai vechi sau mai noi, cu obligativitatea 
înregistrării materialelor fosile și artefactelor cu valoare 
cultural-științifică, care vor fi depozitate/deținute de 
către instituții/colecții acreditate în acest sens 

săpătură paleontologică 

efectuarea de săpături sistematice în vederea cunoașterii 
evoluției mediului subteran și suprateran, cu 
obligativitatea înregistrării materialelor fosile și 
artefactelor cu valoare cultural-științifică, care vor fi 
depozitate/deținute de către instituții/colecții acreditate 
în acest sens  

8 derocare  

efectuarea de excavaţii prin mijloace mecanice cu impact 
asupra peşterilor şi rezervelor acestora, care au scopuri 
explorative, ştiinţifice sau sunt necesare pentru 
amenajarea unor trasee turistice;  

9 

colectare faună, 
fosile sau de obiecte 
de interes 
arheologic 

colectare faună actuală 

colectarea faunei actuală doar în scop științific sau 
monitorizare a acesteia fără a pune în pericol stabilitatea 
populațiilor de vertebrate sau nevertebrate, în vederea 
studierii acestora sau completării colecțiilor științifice, de 
către cercetători competenți, cu respectarea condițiilor 
de înregistrare, deținere și depozitare a patrimoniului 
cultural-științific  
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Nr. Activitatăți Subactivități Obiective 

colectare fosile 

colectarea fosilelor existente pe suprafața depozitelor 
sau din săpătură, în vederea studierii acestora sau 
completării colecțiilor științifice, de către cercetători 
competenți, cu respectarea condițiilor de înregistrare, 
deținere și depozitare a patrimoniului cultural-științific 

colectare obiecte de interes arheologic 
colectarea de obiecte de interes arheologic în scop 
științific cu respectarea procedurilor legale privind 
cercetarea arheologică 

10 protecție și 
conservare montare sisteme de închidere a cavităților 

realizarea de lucrări specifice privind montarea unor 
porți, grilaje sau alte lucrări care au ca scop protecția și 
conservarea cavităților realizate în colaborare cu 
administratorul/custodele ariei naturale protejate 

11 ecologizare colectarea a oricăror deșeuri sau resturi menajere 

realizarea activității de colectare a oricăror deșeuri sau 
resturi menajere existente la intrarea în cavitate sau în 
interiorul acesteia indiferent de proveniența acestora în 
colaborare cu administratorului/custodelui ariei naturale 
protejate 

12 salvaspeo exerciții salvaspeo 

activităţi efectuate pentru prevenirea accidentelor  
subterane; amenajarea şi întreţinerea traseelor, 
reabilitarea echipărilor pentru parcurgere şi salvare aşa 
cum sunt ele definite în Legea 402/2006, art. 2. 

…    
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