
 

C O M I S I A  P A T R I M O N I U L U I  S P E O L O G I C  
 

 Adresa de corespondenţă: Ministerul Mediului 
București, sector 5, Bld Libertăț ii nr. 12 
cps@mmediu.ro  

Nr.175/31 mai 2017 

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

Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor, reprezentat prin dl Tudor Rus, cu sediul în jud. Bihor, mun. 

Oradea, str. Sovata, nr. 34A, cerere înregistrată cu numărul 166/18.05.2017, în urma analizării documentelor primite, 

Comisia Patrimoniului Speologic emite următoarea autorizaţie. 

AUTORIZAŢIE PENTRU ACTIVITĂŢI ÎN PEŞTERĂ 

Titularul autorizaţiei: Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor, reprezentat prin dl Tudor Rus. 

Autorizaţia se eliberează pentru următoarele categorii de activităţi: 

- activitate salvaspeo – Exercițiul Regional Salvaspeo efectuat pentru prevenirea accidentelor în subteran. 

Prezenta autorizaţie este valabilă în perioada: 15 iulie 2017 – 16 iulie 2017. 

Peşterile în care este autorizată activitatea: 

Nume peşteră Aria naturală protejată Clasa de protecţie Menţiuni 

Avenul cu Bușteni 

Parcul Natural Apuseni 

neclasificată Se autorizează o vizită de pregătire pentru o 
echipă de maxim 6 persoane. 
Pentru Exercițiul Regional Salvaspeo se 
autorizează accesul pentru maxim 25 
persoane împărțiți în mai multe echipe. 

Avenul cu Tirbușon neclasificată 

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

responsabil de respectarea acestora:  

- Obținerea 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 – 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. 
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