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Nr. 09/23 ianuarie 2018 

Comisia Patrimoniului Speologic, constituită prin Ordinul de ministru nr. 2227/2016, ca urmare a cererii formulate de 

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor, reprezentată de dl Paul Iacobaș, cu sediul în jud. Bihor, 

mun. Oradea, Piața ”1 Decembrie” nr. 4-6, cerere transmisă cu numărul SWISS08/26.07.2017, în urma analizării 

documentelor primite, Comisia Patrimoniului Speologic emite următoarea autorizaţie. 

AUTORIZAŢIE PENTRU ACTIVITĂŢI ÎN PEŞTERĂ 

Titularul autorizaţiei: Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor, reprezentată de dl Paul 

Iacobaș. 

Autorizaţia se eliberează pentru următoarele categorii de activităţi: 

- amenajare a infrastructurii turistice: amenajarea unei peșteri/sector de peșteră pentru realizarea activităților 
de turism speologic specializat; 

- turism speologic specializat (speoturism): vizitarea peșterii pe trasee prestabilite, în prezența unui ghid, cu 
echipament corespunzător și în condiții de siguranță a participanților. 

Prezenta autorizaţie este valabilă începând cu data: 23 ianuarie 2018. 

Peşterile în care este autorizată activitatea: 

Nume peşteră Aria naturală protejată Clasa de protecţie Menţiuni 

Peştera Bătrânului 

Situl Natura 2000 Defileul 
Crișului-Pădurea Craiului 

- 

Activitatea se realzează conform planurilor 
de management și regulamentelor aprobate 

de Comisia Patrimoniului Speologic 

Peştera din Hârtopul 
Bonchii 

- 

Peştera Ciur Ponor A 

Peştera Craiului - 

Peştera lui Doboş - 

Peştera de la Gălăşeni C 

Peştera Gruieţului C 

Peştera Moanei - 

Peştera Vântului Sector B 

Peştera Osoi B 

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse de Comisia Patrimoniului Speologic, titularul 

fiind responsabil de respectarea acestora:  

- Se autorizează activitatea de bivuac cu durată cuprinsă între cu durate între 2 și 14 zile. 
- bținerea altor aprobări prevăzute de legislaţia românească pentru desfăşurarea acţiunii este în responsabilitatea 

solicitantului, autorizaţia emisă fiind valabilă doar în condiţiile obţinerii tuturor aprobărilor legale. Titularul 
autorizației este responsabil pentru desfășurarea activității în peșteră în condiții de siguranță. 

- Pentru conservarea şi protecţia bunurilor patrimoniului speologic şi reducerea impactului antropic asupra 
peșterii, în funcţie de obiectivele activităţii şi condiţiile de securitate în peşteră, se recomandă ca în timpul 
deplasării în peşteră să se folosescă potecile şi amarajele existente. 

- În peşteră este interzisă atingerea, iluminarea directă, fotografierea indivizilor și coloniilor de faună subterană. 
Este interzisă atingerea și iluminarea directă a liliecilor, fotografierea indivizilor și a coloniilor. Trecerea pe sub 
lilieci sau colonii de lilieci se va face rapid și în linişte, cu evitarea staţionării, cu excepţia cazurilor special 
reglementate sau autorizate (cercetare, monitorizare, activități de salvare, echipări de siguranţă sau protecţie 
etc). 

- Pentru conservarea şi protecţia bunurilor patrimoniului speologic nu se autorizează în peşteri niciun fel de 
activităţi de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie, în vederea comercializării pe piaţa internă sau la export – 
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activităţi definite şi reglementate prin Ordinul de ministru nr. 410/2008. Aceste tipuri de activităţi sunt complet 
interzise. 

Comisia Patrimoniului Speologic îşi rezervă dreptul de a monitoriza activităţile pentru care a fost eliberată prezenta 

autorizaţie şi de a proceda la suspendarea sau retragerea acesteia, în cazul nerespectării termenilor/condiţiilor. 

 

 

 


