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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 in jud. Alba, mun. Alba lulia, str. V. Goldis, 
nr. 10, bl. 5A, ap. 18, cerere inregistrata cu numarul 20/07.02.2018, in urma analizarii documentelor primite, Comisia 
Patrimoniului Speologic emite urmatoarea autorizatie. 

AUTORIZATIE PENTRU ACTIVITATI 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 pe~teri in echipe mici, conduse de 
ghizi agreati de administratialcustodele pe~terii ~i dotate cu echipament corespunzator, care utilizeaza (daca este 
cazul) doar amenajari temporare pentru asigurarea sigurantei participantilor. 

Prezenta autorizatie este valabila in perioada: 01 martie 2018- 31 decembrie 2019. 

Pe~terile in care este autorizata activitatea: 

Nume pe~tera Aria naturala protejata 
Clasa de 

Mentiuni 
protectie 

Pe$tera de la lzvorul Tausoare Situl Natura 2000 Pestera Tausoare A Se autorizeaza accesul pentru 
Pe9tera Ponorici Cioclovina cu 

8 
maxim 10 persoane inclusiv ghizii , 

Apa pentru si maxim 10 intrari. 
Se autorizeaza accesul dear In 

Parcul Natural Gradi9tea Muncelului-
sectorul cu clasa B lntrare-

Pe9tera Sura Mare Sector 8 Baldachine pentru maxim 10 
Cioclovina persoane inclusiv ghizii 9i maxim 10 

intrari. 
Pestera Tecuri 8 
Pestera din Piatra Toplitei 

Pe9tera Pargavului 
Situl Natura 2000 nordul Gorjului de 

Vest 
Pestera Lazului neclasificata -
Pestera Mare de la Balta 
Pestera din Dealul Curecea 

Geoparcul Platoul Mehedin\i 
Pestera Sfodei 
Pe9tera Topolni\a - Galeria 

8 Se autorizeaza accesul pentru 
Prosacului maxim 10 persoane inclusiv ghizii 9i 
Pe~tera Gura Ponicovei Parcul Natural Portile de Fier neclasificata maxim 10 intrari. 
Pe9tera cu Apa din Cheile 
Garlistei Parcul Na\ional Semenic-Cheile 
Pestera Buhui Cara9ului Sector C 
Pestera Tolosu 
Avenul Gemenele · 
Pestera de la Haldahaia Mica neclasificata 
Pestera Ursilor de la Bulze~ti 
Avenul din Piatra Cetii Situl Natura 2000 Trascau 

Se autorizeaza accesul pentru 

Pe9tera Huda lui Papara 
Sector B maxim 10 persoane inclusiv ghizii 9i 

(Galeria Activa) maxim 10 intrari. Nu se autorizeaza 
accesul In Sala Minunilor 



Pestera Coiba Mare B 
Avenul din Fata Balacenii 
Pestera Huda Orbului 

neclasificata 
Pe$tera Huda Oilor 
Pestera de la lezare 
Pestera Cetatile Radesei c 
Pestera Coltului 

Se autorizeaza accesul pentru 
Pe$tera Pepii Parcul Natural Apuseni 
Avenul Fruncele 

maxim 10 persoane inclusiv ghizii $i 
maxim 10 intrari. 

Pestera Secatura 
Pestera de la Fanate neclasificata 
Pestera Magura 
Pestera Pisolca 
Pestera Dracoaia 
Avenul Acoperit 
Pestera Craiului 

neclasificata 
Accesul conform planului de 

Pestera Hartopul Bonchii management $i regulamentului 

Pe$tera Ciur Ponor A 
aprobat pentru maxim 10 persoane 
inclusiv qhizii si maxim 10 intrari. 

Pe$tera din Sohodol neclasificata 
Se autorizeaza accesul pentru 

maxim 10 persoane inclusiv ghizii 
Pestera Osoi B 

Se autorizeaza accesul pentru 
Sistemul Ticlu-Stan neclasificata maxim 10 persoane inclusiv ghizii $i 

maxim 10 intrari 
Accesul conform planului de 

Pe$tera Batranului B 
management $i regulamentului 

aprobat pentru maxim 10 persoane 
inclusiv qhizii $i maxim 10 intrari. 

Pe$tera cu Apa din Valea Situl Natura 2000 Defileul Cri$ului-
B Se autorizeaza accesul pentru Lesului Padurea Craiului 

Pestera Gruiul Jderului neclasificata 
maxim 10 persoane inclusiv ghizii $i 

Pestera cu Apa de la Bulz 
maxim 10 intrari 

Pestera Moanei 
neclasificata 

Accesul conform planului de 
management ~i regulamentului 

Pe~tera Vantului Sector B aprobat pentru maxim 10 persoane 
inclusiv ghizii $i maxim 10 intrari. 

Se autorizeaza accesul pentru 
Pe~tera $i lzbucul lzbandi$ neclasificata maxim 10 persoane inclusiv ghizii ~i 

maxim 10 intrari. 
Accesul conform planului de 

Pe~tera de la Gala~eni c management ~i regulamentului 
aprobat pentru maxim 10 persoane 
inclusiv qhizii $i maxim 10 intrari. 

Pe$tera lgrita B Se autorizeaza accesul pentru 

Pe~tera de la Cetatea Ciceului - neclasificata 
maxim 10 persoane inclusiv ghizii ~i 

maxim 1 O intrari. 

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

In cavitatile situate pe teritoriul Situl Natura 2000 Defileul Cri~ului-Padurea Craiului din prezenta autorizatie (Pe~tera 
Batranului, Pe9tera Hartopul Bonchii, Pe9tera Ciur Ponor, Pe9tera Craiului, Pe~tera Moanei, Pe9tera Vantului, 
Pe~tera de la Gala9eni) pentru care au fost aprobate planuri de management ~i regulamente de functionare a 
pe~terilor pentru activitatea de turism speologic specializat (speoturism) vor fi respectate conditiile precizate Tn 
acestea (perioade de acces Tn pestera, numar persoane acceptate/intrare, numar de intrari etc). 
In toate cavitatile autorizate mai ~us, Tn care sunt prezente speciile de lilieci, se vor respecta perioadele cu restrictii 
pentru maternitate (15 mai - 15 august) ~i hibernare a liliecilor (1 noiembrie - 31 martie). 
Activitatile de educatie speologica, ecoturism ~i fotografiere, a~a cum au fost descrise Tn cerere, sunt parte din 
activitatea de speoturism, motiv pentru care acestea nu sunt autorizate separat. 

2 



Obtinerea altor aprobari prevazute de legislatia romaneasca pentru desfa~urarea actiunii este Tn responsabilitatea 
solicitantului, autorizatia emisa fiind valabila doar Tn conditiile obtinerii tuturor aprobarilor legale. Titularul autorizatiei 
este responsabil pentru desfa~urarea activitatii Tn pe~tera Tn conditii de siguranta. 
Pentru conservarea ~i protectia bunurilor patrimoniului speologic ~i reducerea impactului antropic asupra pe~terii, 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 ~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 Tn 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 Tn pe~teri niciun fel de activitati 
de recoltare, capturare ~i/sau de achizitie, Tn 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. 

Marius Vlaicu 
Pre~edinte 

Comisia Patr' iului Speologic 
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