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Nr. 144/07 august 2019 

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

Universitatea “Valahia” din Târgovişte, reprezentant conf. dr. Marian Cosac, cu sediul în jud. Dâmbovița, mun. 

Târgoviște, Bdul Carol I, nr. 2, cerere înregistrată cu numărul 138/01.08.2019, în urma analizării documentelor primite, 

Comisia Patrimoniului Speologic emite următoarea autorizaţie. 

AUTORIZAŢIE PENTRU ACTIVITĂŢI ÎN PEŞTERĂ 

Titularul autorizaţiei: Universitatea “Valahia” din Târgovişte, reprezentant conf. dr. Marian Cosac. 

Autorizaţia se eliberează pentru următoarele categorii de activităţi: 

- cercetare arheologică – săpături și alte lucrări specifice cercetării arheologice; 

Prezenta autorizaţie este valabilă în perioada: 01 septembrie 2019 – 30 septembrie 2019. 

Peşterile în care este autorizată activitatea: 

Nume peşteră Aria naturală protejată Clasa de protecţie Menţiuni 

Adăpost sub stâncă – Abri 122  
Situl Natura 2000 ROSCI0036 

Cheile Vărghişului şi peşterile 

din chei 

B 
Se autorizează activitatea pentru 
echipe formate din maxim 12 
persoane/zi, timp de maxim 6 ore/zi. 

Peştera nr. 36 B 

Peștera lui Gabor B 

Peştera nr. 14 B 

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

responsabil de respectarea acestora:  

- Prezenta autorizație este valabilă doar alături de autorizatia de cercetare arheologică emisă de Ministerul Culturii. 
- 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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