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Comisia Patrimoniului Speologic, constituita prin Ordinul de ministru nr. 2227/2016, ca urmare a cererii formulate de 
Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, reprezentat prin di Crin-Triandafil Teodorescu, cu sediul in jud. Bistrita-Nasaud, mun 
Bistrita. str. General Grigorie Balan, nr. 19, cerere inregistrata cu numarul 25/01 .02.2019, in urma analizarii 
documentelor primite, Comisia Patrimoniului Speologic emite urmatoarea autorizatie. 

AUTORIZATIE PENTRU ACTIVIT 'ATI iN PE$TERA 

Titularul autorizatiei: Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, reprezentat prin di Crin-Triandafil Teodorescu. 

Autorizatia se elibereaza pentru urmatoarele categorii de activitati : 
monitorizarea parametrilor fizici ~i biotici ai pe~terii - unnarirea functionarii ~i dinamicii componentelor mediului 
natural, in vederea stabilirii starii de conservare, influentelor antropice ~i eventualelor riscuri naturale sau antropice; 
reabilitarea elementelor de infrastructura subterana - intretinerea echiparilor permanente din subteran in 
vederea cre~terii sigurantei echipelor de cercetatori ~i speologi; 
explorare speologica - continuarea explorarii unei pe~teri , prin mijloace, procedee ~i cu echipamente specifice 
(inclusiv TSA) fara a fi afectate aspectul ~i continutul rezervelor pe~terii. 

Prezenta autorizatie este valabila in perioada: 13 februarie 2019 - 31 decembrie 2019. 

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

Pe~tera de la Sit Natura 2000 Pe~tera 
A 10 

Se autorizeaza activitatea pentru 
lzvorul Tau~oarelor Tau~oare 5 persoane (inclusiv ghidul). 

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

Obtinerea altor aprobari prevazute de legislatia romaneasca pentru desfa§urarea actiunii este in responsabilitatea 
solicitantului, autorizatia emisa fiind valabila doar in conditiile obtinerii tuturor aprobarilor legale. Titularul autorizatiei 
este responsabil pentru desfa~urarea activitatii in pe~tera in conditii de siguranta. 
Pentru conservarea §i protectia bunurilor patrimoniului speologic §i reducerea impactului antropic asupra pe~terii , in 
functie de obiectivele activitatii §i conditiile de securitate in pe§tera, se recomanda ca in timpul deplasarii in 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 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. 

Marius aicu 
Pre§edinte 
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