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Comisia Patrimoniului Speologic, constituita prin Ordinul de ministru nr. 2227/2016, ca urmare a cererii formulate de 
Team New Spirit S.R.L., reprezentata prin Alexandru Mircea lepure, cu sediul Tn jud. Alba, mun. Alba lulia, str. V. Goldis, 
nr. 10, bl. 5A, ap. 18, cerere Tnregistrata cu numarul 171/26.05.2017, Tn urma analizarii documentelor primite, Comisia 
Patrimoniului Speologic emite urmatoarea autorizatie. 

AUTORIZATIE PENTRU ACTIVIT iql iN PE~TERA 

Titularul autorizatiei: Team New Spirit S.R.L., reprezentata prin Alexandru Mircea lepure. 

Autorizatia se elibereaza pentru urmatoarele categorii de activitati: 
activitate de turism speologic specializat (speoturism) - parcurgerea unei pe9teri Tn echipe mici, conduse de 
ghizi agreati de administratia/custodele pe9terii 9i dotate cu echipament corespunzator, care utilizeaza (daca este 
cazul) doar amenajari temporare pentru asigurarea sigurantei participantilor. 

Prezenta autorizatie este valabila Tn perioada: 20 iunie 2017 - 31 decembrie 2017. 

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

Pe$tera Huda lui Situl Natura 2000 Trascau A cu B (Galeria Activa) Pa para 
Pestera Coiba Mare B 
Pe$tera Huda Orbului Parcul Natural Ap1:1seni neclasificata 
Pestera Huda Oilor neclasificata Se autorizeaza doua intrari pentru 
Pestera Pepii neclasificata maxim 10 persoane, inclusiv ghizii. 
Pestera Pisolca Situl Natura 2000 Defileul neclasificata 
Pe$tera Moanei Cri$ului-Padurea Craiului neclasificata 

Pe$tera Buhui 
Parcul National Semenic-

B (Sala V. Sencu) $i sector C Cheile Cara$ului 

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

Pe9tera Huda lui Papara: nu se autorizeaza accesul pentru intervalul noiembrie-decembrie 2017 Tn perioada de 
hibernare a liliecilor. 
Pe$tera Moanei: nu se autorizeaza accesul pentru intervalul noiembrie-decembrie 2017 Tn perioada de hibernare a 
liliecilor. 
Pe$tera Buhui: nu se autorizeaza accesul pentru intervalul noiembrie-decembrie 2017 Tn perioada de hibernare a 
liliecilor. 
Activitatile de educatie speologica, ecoturism 9i fotografiere, a9a cum au fost descrise Tn cerere, sunt parte din 
activitatea de speoturism, motiv pentru care acestea nu sunt autorizate separat. 
Obtinerea altor aprobari prevazute de legislatia romaneasca pentru desta~urarea actiunii este Tn responsabilitatea 
solicitantului, autorizatia emisa fiind valabila doar Tn conditiile obtinerii tuturor aprobarilor legale. Titularul autorizatiei 
este responsabil pentru desfa9urarea activitatii Tn pe9tera Tn conditii de siguranta. 
Pentru conservarea ~i protectia bunurilor patrimoniului speologic ~i reducerea impactului antropic asupra pe9terii, Tn 
functie de obiectivele activitatii ~i conditiile de securitate Tn pe~tera, se recomanda ca Tn timpul deplasarii Tn 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 i~i rezerva dreptul de a monitoriza activitatile pentru care a fost eliberata prezenta 
autorizatie ~i de a proceda la suspendarea sau retragerea acesteia, in cazul nerespectarii termenilor/conditiilor. 
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