
COMISIA PATRIMONIULUI SPEOLOGIC 

Comlsla. 
Patrlmonlulul 
Speologlc 

Nr. 29/06 februarie 2019 

Adresa de corespondenta : Bucure!_>ti , sector 5, 

Bid Libertatii, nr 12. 
cps@mmediu .ro 

Comisia Patrimoniului Speologic, constituita prin Ordinul de ministru nr. 2227/2016, ca urmare a cererii formulate de 
Bonaciu Claudiu Gabriel lntreprindere lndividuala, cu sediul Tn jud. Bihor, comuna Au~eu , sat Cacuciu Vechi, nr. 10A, 
reprezentata prin Bonaciu Claudiu Gabriel, cerere Tnregistrata cu numarul 18/28.01.2019, Tn urma analizarii 
documentelor primite, Comisia Patrimoniului Speologic emite urmatoarea autorizatie. 

AUTORIZATIE PENTRU ACTIVIT ATI iN PE~TERA 

Titularul autorizatiei: Bonaciu Claudiu Gabriel lntreprindere lndividuala reprezentata prin Bonaciu Claudiu Gabriel. 
Autorizatia se elibereaza pentru urmatoarele categorii de activitati : 

turism speologic specializat (speoturism) - vizitarea pe~terii pe trasee prestabilite, Tn prezenta unui ghid, cu 
echipament corespunzator ~i Tn conditii de siguranta a participantilor. 

Prezenta autorizatie este valabila Tn data: 06 februarie 2019- 31 decembrie 2019. 
Pe~terile in care este autorizata activitatea: 

Nume pe~tera Aria naturala Clasa de protectie Nr. intrari Mentiuni 
protejata 

Pe~tera Ceta\ile Sectorul C 2 
Ponorului 

Pe~tera Coiba Mare B 2 

Avenul din Fa\a neclasificata 2 
Balacenii 

Pe~tera Huda Orbului neclasificata 2 

Pe~tera Huda Oilor neclasificata 2 

Pe~tera de la lezare neclasificata 2 

Pe~tera Ceta\ile neclasificata 2 
Radesei 

Pe~tera Pepii 
Parcul Natural 

neclasificata 2 
Se autorizeaza accesul pentru maxim 

Apuseni 10 persoane (inclusiv ghizii) 
Avenul Fruncele neclasificata 2 

Pe~tera Secatura neclasificata 2 

Pe~tera de la Fana\e neclasificata 2 

Pe~tera Magura neclasificata 2 

Pe~tera Pi~olca neclasificata 2 

Pe~tera Dracoaia neclasificata 2 

Avenul Acoperit neclasificata 2 

lzbucul Alunul Mic B 2 

Pe~tera Batranului neclasificata 2 
Se autorizeaza accesul pentru maxim 

Pe~tera din Hartopul neclasificata 2 10 persoane (inclusiv ghizii) 
Bon ch ii 

Pe~tera Craiului neclasificata 2 
Se autorizeaza accesul pentru maxim 

Situ! Natura 2000 8 persoane (inclusiv qhizii) 
Pe~tera de la Defileul Cri~ului- c 2 
Galaseni Padurea Craiului 

Pestera Gruie\ului B 2 
Se autorizeaza accesul pentru maxim 
10 persoane (inclusiv ghizii) 

Pe~tera Moanei neclasificata 2 

Pe~tera Vantului Sectorul B 2 Se autorizeaza accesul pentru maxim 



12 persoane (inclusiv ghizii) 

Pe~tera Osoi B 2 Se autorizeaza accesul pentru maxim 

Pe~tera cu Ferigi neclasificata 2 10 persoane (inclusiv ghizii) 

Huda lui Papara Situl Natura 2000 Sectorul B 2 
Se autorizeaza accesul pentru maxim 

Trascau 10 persoane (inclusiv ghizii) 

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse de Comisia Patrimoniului Speologic, titularul fiind 
responsabil de respectarea acestora: 

Pe~tera Veterani este pe9tera turistica pentru care nu este necesara autorizarea activita\ilor speoturistice. 
Nuse autorizeaza activitatea de turism speologic specializat pentru urmatoarele cavita\i: Pestera Mare de pe Va/ea 
Firii, Pe~tera Colfului, Pe~tera Ciur Ponor, Pe~tera Dobo~, Pe~tera Stanul Ciufii, Pe~tera /grifa, Pe~tera Vacii 
din Cheile Cuti/or, Pestera Sura Mare. 
Pentru Pe~tera Batra~ului timpul petrecut in subteran este de maxim 4 ore/grup, iar intervalul de succesiune a 
grupurilor va fi de minim 3 ore de la ie9irea din subteran a grupului precedent. Se exclude accesul in perioada de 
hibernare a liliecilor (15 octombrie - 15 aprilie). Activitatea de turism speologic specializat se va realiza doar in 
sectorul cuprins intre lntrarea pe9terii - Galeria Activa Sala Confluen\ei - Sifon 1 - extremitatea sudica din ,,Sala 
Mare" - Galeria amonte - retur. 
Pentru Pe~tera din Hartopul Bonchii timpul petrecut in subteran in cadrul activita\ii speoturistice este de maxim 6 
ore/grup, iar intervalul de succesiune a grupurilor va fi de minim 2 ore de la ie9irea din subteran a grupului 
precedent. Activitatea de turism speologic specializat se va realiza doar in sectorul cuprins intre lntrarea pe9terii -
Sifonul terminal - retur. 
Pentru Pe~tera Craiului timpul petrecut in subteran in cadrul activita\ii speoturistice este de maxim 6 ore/grup, iar 
intervalul de succesiune a grupurilor va fi de minim 2 ore de la ie9irea din subteran a grupului precedent. Activitatea 
de turism speologic specializat se va realiza doar in sectorul cuprins intre lntrarea pe9terii - Sifonul Negru -
Capcana - Galeria Fosila - Galeria Activa din sectorul de intrare - Galeria Angela - Panta cu prabu9iri - Sala Mare 
pana la coborarea spre Galeria Activa - Galeria Activa - retur. 
Pentru Pe~tera de la Ga/a~eni timpul petrecut in subteran in cadrul activitatii speoturistice este de maxim 5 
ore/grup, iar intervalul de succesiune a grupurilor va fi de minim 3 ore de la ie9irea din subteran a grupului 
precedent. Se exclude accesul in perioada de hibernare a liliecilor (15 octombrie - 15 aprilie). Activitatea de turism 
speologic specializat se va realiza doar in sectorul cuprins intre lntrarea pe9terii - Galeria cu Apa pana la Sifonul A 
- Galeria Uscata pana la coborarea la Paraul Subteran II - retur. Nu fac parte din traseul autorizat pentru activita\i 
de turism speologic specializat toate galeriile de acces catre Sala Liliecilor de la nivelul Galeriei Uscate. 
Pentru Pestera Gruiefului timpul petrecut in subteran in cadrul activitatii speoturistice este de maxim 2 ore/grup, iar 
intervalul de succesiune a grupurilor va fi de minim 2 ore de la ie9irea din subteran a grupului precedent. Se exclude 
accesul in perioada de hibernare a liliecilor (15 octombrie - 15 aprilie). Activitatea de turism speologic specializat se 
va realiza doar in sectorul cuprins intre lntrarea pe9terii - Galeria Activa - retur. Nu fac parte din traseul autorizat 
pentru activita\i de turism speologic specializat toate galeriile de acces catre nivelul superior al pe9terii. 
Pentru Pe~tera Moanei timpul petrecut in subteran in cadrul activita\ii speoturistice este de maxim 2 ore/grup, iar 
intervalul de succesiune a grupurilor va fi de minim 3 ore de la ie9irea din subteran a grupului precedent. Se exclude 
accesul in perioada de hibernare a liliecilor (15 octombrie -15 aprilie). Activitatea de turism speologic specializat se 
va realiza doar in sectorul cuprins intre lntrarea pe9terii - Galeria Activa pana la locul numit Marea Bifurca\ie - retur. 
Pentru Pe~tera Vantului timpul petrecut in subteran in cadrul activitatii speoturistice este de maxim 3 ore/grup, iar 
intervalul de succesiune a grupurilor va fi de minim 2 ore de la ie9irea din subteran a grupului precedent. Activitatea 
de turism speologic specializat se va realiza doar in sectorul cuprins intre lntrarea pe9terii, Galeria Activa pana la 
locul numit ,,La Scari", situat la 430 m de la intrare, urmat de un sistem de hornuri care face legatura cu Etajul I al 
pe9terii pana in sala "In Memoriam" 9i continuand in Etajul I pana la locul denumit "La Ranga", la 780 m distanta de 
la intrarea in pe~tera 9i retur. 
Pentru Pe~tera Osoi timpul petrecut in subteran in cadrul activita\ii speoturistice este de maxim 4 ore/grup, iar 
intervalul de succesiune a grupurilor va fi de minim 3 ore de la ie9irea din subteran a grupului precedent. Se exclude 
accesul in perioada de hibernare a liliecilor (15 octombrie - 15 aprilie). Activitatea de turism speologic specializat se 
va realiza doar in sectorul cuprins intre lntrarea .pe9terii - Galeria Activa -,, extremitatea vestica din Sala Mijlocie" -
,,Sala Mare"- extremitatea nordica din ,,Sala lmpietrita" - galeria de legatura cu Galeria Principala - Galeria 
Principala pana se interseCteaza paraul subteran 9i retur. 
Ob\inerea altor aprobari prevazute de legislatia romaneasca pentru desfa~urarea ac\junii este in responsabilitatea 
solicitantului, autorizatia emisa fiind valabila doar in conditiile obtinerii tuturor aprobarilor legale. Titularul autorizatiei 
este responsabil pentru desfa9urarea activitatii in pe9tera in condi\ii de siguran\a. 

2 



Pentru conservarea $i protectia bunurilor patrimoniului speologic $i reducerea impactului antropic asupra pe~terii , in 
functie de obiectivele activitatii $i conditiile de securitate in pe$tera, se recomanda ca in timpul deplasarii in pe$tera 
sa se folosesca potecile $i amarajele existente. 
In pe$tera este interzisa atingerea, iluminarea directa, fotografierea indivizilor ~i coloniilor de fauna subterana. Este 
interzisa atingerea ~i iluminarea directa a liliecilor, fotografierea indivizilor ~i a coloniilor. Trecerea pe sub lilieci sau 
colonii de lilieci se va face rapid ~i in lini$te, cu evitarea stationarii, cu exceptia cazurilor special reglementate sau 
autorizate (cercetare, monitorizare, activitati de salvare, echipari de siguranta sau protectie etc). 
Pentru conservarea $i protectia bunurilor patrimoniului speologic nu se autorizeaza in pe$teri niciun fel de activitati 
de recoltare, capturare $ifsau de achizitie, in vederea comercializarii pe piata interna sau la export - activitati 
definite $i reglementate prin Ordinul de ministru nr. 410/2008. Aceste tipuri de activitati sunt complet interzise. 

Comisia Patrimoniului Speologic i$i rezerva dreptul de a monitoriza activitatile pentru care a fost eliberata prezenta 
autorizatie $i de a proceda la suspef1darea sau retragerea acesteia, in cazul nerespectarii termenilor/conditiilor. 

Marius Vlaic 
Pre$edin e 

Comisia PatrimonfahJi Speologic 
~ 
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