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Comisia Patrimoniului Speologic, constituita prin Ordinul de ministru nr. 2227/2016, ca urmare a cererii formulate de 
Traian Brad, reprezentant al lnstitutului de Speologie ,,Emil RacoviW, cu sediul Tn jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. 
Clinicilor, nr. 5, cerere Tnregistrata cu numarul 299/23.10.2017, in urma analizarii documentelor primite, Comisia 
Patrimoniului Speologic emite urmatoarea autorizatie. 

AUTORIZATIE PENTRU ACTIVITATI iN PE~TERA 

Titularul autorizatiei: Traian Brad, reprezentant al lnstitutului de Speologie ,,Emil Racovita". 

Autorizatia se elibereaza pentru urmatoarele categorii de activitati: 
cercetare ~tiiniifica - masuratori, observatii 9i alte activitati specifice cercetarii 9tiintifice, Tn vederea elaborarii unor 
studii de specialitate referitoare la mediului subteran 9i rezervele acestuia. 

Prezenta autorizatie este valabila in data: 01 decembrie 2017 -10 decembrie 2017. 

Pe~terile in care este autorizata activitatea: 
Nume pe~tera Aria naturala protejata Clasa de protectie Mentiuni 

Pestera Corbasca neclasificata 
Pestera Dracoaia neclasificata 
Pestera Ferice 

Situl Natura 2000 Defileul 
B 

Se autorizeaza o singura intrare Pestera Fanate neclasificata 
Pestera de la Vadu Crisului 

Cri~ului-Padurea Craiului 
neclasificata 

pentru maxim patru persoane. 

Pestera de la Tasad neclasificata 
Pestera Meziad B cu sector A (situri arheoloqice) 

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

Obtinerea alter aprobari prevazute de legislatia romaneasca pentru desfa~urarea actiunii este in responsabilitatea 
solicitantului, autorizatia emisa fiind valabila doar Tn condi\iile obtinerii tuturor aprobarilor legale. Titularul autorizatiei 
este responsabil pentru desta9urarea activitatii in pe9tera in conditii de siguranta. 
Pentru conservarea ~i protectia bunurilor patrimoniului speologic ~i reducerea impactului antropic asupra pe9terii, Tn 
func\je de obiectivele activitatii ~i condi\iile-de securitate in pe~tera, se recomanda ca Tn timpul deplasarii in pe~tera 
sa se folosesca potecile ~i amarajele existente. 
in pe~tera este interzisa atingerea, iluminarea directa, fotografierea indivizilor 9i coloniilor de fauna subterana. Este 
interzisa atingerea 9i iluminarea directa a liliecilor, fotografierea indivizilor 9i a coloniilor. Trecerea pe sub lilieci sau 
colonii de lilieci se va face rapid 9i 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 ~i/sau 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 T~i rezerva dreptul de a monitoriza activitatile pentru care a fost eliberata prezenta 
autorizatie ~i de a proceda la suspendarea sau retragerea acesteia, Tn cazul nerespectarii termenilor/condi\iilor. 
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