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Nr. 143/07 august 2019 

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

Szilárd-Lehel Bücs reprezentant al Asociației Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor, cu sediul în jud. Cluj, 

mun. Cluj-Napoca, Aleea Peana nr. 14, ap. 4, cerere înregistrată cu numărul 137/01.08.2019, în urma analizării 

documentelor primite, Comisia Patrimoniului Speologic emite următoarea autorizaţie. 

AUTORIZAŢIE PENTRU ACTIVITĂŢI ÎN PEŞTERĂ 

Titularul autorizaţiei: Szilárd-Lehel Bücs reprezentant al Asociației Centrul pentru Cercetarea și Conservarea 

Liliecilor. 

Autorizaţia se eliberează pentru următoarele categorii de activităţi: 

- cercetare științifică - monitorizarea parametrilor fizici și biotici ai peșterii, cu obiectivul de a urmări funcționarea și 
dinamica componentelor mediului natural, în vederea stabilirii stării de conservare, influențelor antropice și 
eventualelor riscuri naturale sau antropice. 

Prezenta autorizaţie este valabilă în perioada: 07 august 2019 – 15 octombrie 2019 

Peşterile în care este autorizată activitatea: 

Nume peşteră Aria naturală protejată Clasa de protecţie Nr. intrări Menţiuni 

Peștera Gaura cu Muscă 
Parcul Natural Porțile de Fier 

neclasificată 1 

capturări cu 
plase 
chiropterologi
ce la intrarea 
în peșteri 

Peștera Padina Matei neclasificată 1 

Peștera de sub Piatra Lungă ROSCI0253 Trascău neclasificată  

Peștera Mare de la Merești ROSCI0036 Cheile Vârghișului B 1 

Peștera Zidită de la Mada ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Mâzii neclasificată 1 

Peștera de la Gălășeni ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – 
Pădurea Craiului 

C 1 

Peștera Osoi B 1 

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. 

- 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 și de a proceda la suspendarea sau retragerea acesteia, în cazul nerespectării termenilor/condiţiilor. 
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