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Comlsla ... 
Patrimoniului 
Speoloqic 

Nr. 233/24 iulie 2017 

.. ~ 

u Adresa de corespondenta: Ministerul Mediului 
Bucure9ti, sector 5, Bid Liberta\ii nr. 12 

_ _,.__ cps@mmediu.ro 

Catre: Centrul pentru Arii Protejate 9i Dezvoltare Durabila Bihor - Filiala Padurea Craiului 

in atentia: dlui Andrei Acs - Presedinte. 
' ' 

Ref: solicitarea de autorizarea restrictionarii accesului in pe9teri pe teritoriul Sitului Natura 2000 Defileul Cri9ului Repede 
- Padurea Craiului 

Comisia Patrimoniului Speologic, constituita prin Ordinul de ministru nr. 2227/2016, ca urmare a cererii adresate de 
Centrul pentru Arii Protejate ~i Dezvoltare Durabila Bihor - Filiala Padurea Craiului (CAPDD), cu sediul in Oradea, 
Piata "1 Decembrie" nr. 4-6, reprezentat prin di Acs Andrei, cerere inregistrata cu numarul 144/22.06.2017 la CPS, prin 
care se solicita acordul pentru montarea de po~i metalice la un numar de 12 pe9teri situate in Situl Natura 2000 ROSCI 
0062 Defileul Cri9ului Repede - Padurea Craiului, va comunica urmatoarele: 

1. montarea de po~i metalice pentru restrictionarea accesului neautorizat in pe9teri este o solutie de conservare 9i 
protectie a bunurilor patrimoniului speologic, in conditiile in care acestea respecta toate cerintele legate de 
alegerea locului de amplasare, calitatea constructiei, montarii, inchiderii 9i atunci cand sunt permanent 
intretinute 9i verificate de catre administratorul ariei protejate 9i/sau custodele pe9terii; 

2. s-a constatat ca pe9terile pentru care CAPDD solicita montarea de po~i sunt atat pe9teri clasificate, importante 
pentru patrimoniul speologic al sitului, cat 9i cavitati cu notorietate turistica frecvent sau posibil vizitate de 
persoane 9i grupuri neautorizate; 

3. din documentatia anexata rezulta ca pentru un numar de 9 pe9teri exista deja po~i montate in anii sau deceniile 
anterioare, locul in care au fost amplasate acestea fiind bine ales, dar realizarea lor tehnica, sistemul de 
montare 9i de inchidere fiind fie depa9ite tehnic, fie deteriorate. 

4. pentru un numar de trei pe9teri - Pe9tera lui Dobo9, Pe9tera cu Ferigi 9i Pe9tera Vacii din Cheile Cutilor - se 
solicita montarea de po~i noi. 

Prin prerogativele sale referitoare la protectia bunurilor patrimoniului speologic, CPS hotara9te urmatoarele: 
A. CAPDD Bihor - Filiala Padurea Craiului, in calitatea sa de administrator al Sitului Natura 2000 ROSCI0062 

Defileul Cri9ului Repede - Padurea Craiului, are obligatia sa inregistreze in inventarul de bunuri imobile 9i 
constructii al sitului, prin proces verbal, toate po~ile identificate la pe9terile din aria administrata 9i sa asigure, 
prin mijloace proprii sau fonduri atrase, repararea, consolidarea 9i inchiderea lor corecta 9i sigura. 

B. Pentru fiecare pe9tera inchisa cu poarta, trebuie sa existe un regulament de acces/vizitare, care sa specifice: 
- sectorul/traseul vizitabil, echipamentul obligatoriu, numarul maxim de persoane permise la o vizita 9i 

intr-un an, frecventa vizitelor; 
persoana res'ponsabila de pe9tera, regimul cheii(lor), persoanele autorizate sa deschida pe9tera 9i sa 
insoteasca vizitatorii, restrictiile obligatorii pentru ghizi 9i vizitatori; 

- periodicitatea verificarii 9i intretinerii po~ii. 
C. Pentru orice pe9tera la care se solicita autorizarea de catre CPS a unei noi po~i, solicitantul trebuie sa 

documenteze cererea cu necesitatea/oportunitatea constructiei, locul de amplasare (harta, fotografii) 9i un 
proiect tehnic edrficator asupra constructiei po~ii 9i sistemului de inchidere. 



D. Conditiile de la punctul C sunt necesare ~i pentru cc)mpletarea documentatiei de autorizare a po~ilor la Pe~tera 
lui Dobo~ . Pe~tera1cu Ferigi ~LP~~tera Vacii din Cheile Cutilor. 

Marius Vlaicu p;-"-
Pre~edinte -
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