
5.2. Condiţii privind avizarea activităţilor de explorare,  documentare 

în peşteri (Cap. 3.8) 
 

Activităţile care au ca scop creşterea nivelului de cunoaştere şi înţelegere a peşterilor şi a carstului 

sunt realizate în ţara noastră atât de către instituţii de resort, prin personalul angajat, cât şi de către 

organizaţii non-guvernamentale ai căror membri activează în mod voluntar. Acest tip de activităţi se 

diferenţiază de cele de tip vizită (turism speologic specializat) care au ca obiect principal recreerea. 

Pentru a putea delimita activităţile cu scop explorativ, de cele care au doar scop recreativ s-a 

considerat oportună aplicarea unei proceduri de avizare diferenţiată. 

Astfel, pentru activităţi care vizează explorarea mediului subteran, şi care în cea mai mare parte 

sunt realizate de membri voluntari ai cluburilor de speologie care activează în mod tradiţional în 

PNA și în siturile Natura2000 administrate, APNA acordă avize anuale. Pentru activităţi de turism 

speologic se acordă avize punctuale. 

Necesitatea avizării 
Activităţi de explorare, cartare, documentare a mediului carstic din PNA și în siturile Natura2000 

administrate pot fi realizate în peşteri indiferent de clasificarea acestora (A, B, C, D), cu menţiunea 

că orice activităţi propuse în peşteri de clasă A trebuie să fie atent fundamentate din punct de vedere 

ştiinţific. Pentru orice activităţi propuse în peşteri sau sectoare de peşteri de clasă A, şi respectiv 

pentru activităţi care presupun realizarea de săpături, derocări, colectări din peşteri, indiferent de 

clasa acestora, conform prevederilor legale este necesară şi obţinerea unui aviz din partea 

Academiei Române. Atenţie! Un aviz favorabil din partea Academiei Române nu implică automat 

obţinerea avizului favorabil din partea APNA, APNA având obligaţia de a gestiona toate activităţile 

punctuale şi situaţiile care pot interveni la un moment dat în aria naturală protejată şi care pot 

necesita aplicarea unor măsuri mai restrictive decât cele impuse de către Academia Română. După 

caz, în acordarea avizelor, APNA va consulta CŞ al PNA şi va ţine cont de părerea membrilor 

acestuia.  

Activităţile care presupun accesul în cavităţi care includ puţuri şi/sau porţiuni verticale vor fi 

desfăşurate în conformitate cu prevederile legale privind prevenirea accidentelor în mediul subteran 

speologic. În acest sens, după caz, se va solicita şi obţine avizul salvaspeo din partea serviciului 

public salvaspeo responsabil de zona în care se găseşte cavitatea respectivă, conform procedurilor 

interne elaborate de acesta. Prin acest aviz se confirmă faptul că solicitanţii au pregătirea speologică 

necesară şi că sunt conduşi în subteran de persoane competente. Pe teritoriul PNA și a siturilor 

Natura2000 administrate activează serviciile publice salvaspeo aferente judeţelor Bihor, Cluj, Alba. 

 

Obţinerea avizului APNA 
Pentru obţinerea avizului APNA se va transmite o solicitare completând formularul de la Anexa 

III. Acest formular cuprinde cinci secţiuni, care vor fi completate în mod obligatoriu. Pentru fiecare 

obiectiv carstic în care sunt planificate activităţi de explorare/cartare sau de altă natură, care au 

fost/sunt organizate şi desfăşurate de către solicitant, se va copia şi completa câte un tabel separat 

(II.1, II.2, etc.). Dacă la activităţile care vizează un obiectiv carstic participă în mod activ, în 

cooperare, mai multe organizaţii diferite, tabelul respectiv va fi completat o singură dată în 

formularul de solicitare a avizului transmis de către organizaţia care îşi asumă rolul de coordonare a 

activităţilor şi integrare a rezultatelor obţinute. Organizaţiile sau, după caz, persoanele cu care se 

colaborează se vor menţiona în tabel.  

Informaţiile colectate în cadrul acestui formular vizează cunoaşterea de către APNA a situaţiei 

actuale a obiectivelor carstice în curs de explorare, şi respectiv a nivelului de implicare şi a 

eforturilor depuse până în prezent de către organizaţiile solicitante. 

Dacă se consideră necesar ca în obiectivele în care există explorări active să fie limitat/restricţionat 

accesul altor grupuri pentru un anumit interval de timp, se va motiva cât mai clar acest aspect.  

 

 



Durata de valabilitate a avizului: 
Pentru acest tip de activităţi, a căror amploare şi planificare detaliată nu pot fi anticipate în detaliu, 

acestea având un caracter voluntar se acordă avize anuale (valabile până la data de 31 decembrie a 

anului în curs).  

Notificarea şi raportarea activităţilor de teren 
Înainte cu 5 zile de fiecare acţiune în teren se va transmite către APNA prin email 

(office@parcapuseni.ro) formularul de notificare din Anexa VI.  

În termen de 15 zile calendaristice de la încheierea fiecărei acţiuni în teren, se va transmite către 

APNA un scurt raport (conform formularului din Anexa V) în care se confirmă/infirmă 

desfăşurarea activităţilor conform planificării, şi se menţionează eventuale probleme apărute, 

nereguli observate, în subteran sau la suprafaţă. În cazul în care în urma acţiunii s-au descoperit 

peşteri sau sectoare noi, se va include în mod obligatoriu o referire la acest lucru, însoţită dacă este 

tehnic posibil, de coordonatele geografice (eventual extrase din GoogleEarth) şi/sau fotografii.  

În raport se pot include şi alte observaţii colaterale făcute în zona PNA și siturile Natura2000 

administrate cu prilejul turei, în subteran sau la suprafaţă (semnalări de animale, urme, semnalări 

ale unor eventuale distrugeri în peşteri, sau probleme la suprafaţă) şi respectiv eventuale fotografii 

de la tura efectuată, care se vor trimite ca ataşament, cu menţionarea autorului, locaţiei şi a datei 

realizării (fotografii relevante sunt: portalul cavităţii, peisajul în care se găseşte intrarea, ilustrarea 

activităţilor care au făcut scopul turei, formaţiuni deosebite observate sau alte aspecte considerate 

relevante). De asemenea, observarea unor eventuale distrugeri în sectoarele explorate se va 

documenta fotografic în limita posibilităţilor. 

Nu este permisă fotografierea sau deranjarea coloniilor de lilieci, sau a exemplarelor izolate 

observate în peşteri. 

 

Politica de colectare a datelor de către APNA 
Datele şi informaţiile colectate de către APNA în procesul de avizare al activităţilor, şi respectiv în 

procesul de raportare reprezintă informaţii cu caracter intern. Acestea sunt integrate în baza de date 

a APNA şi pot fi utilizate de către APNA doar în activităţi care privesc managementul în scopul 

protecţiei şi conservării patrimoniului natural din PNA și siturile Natura2000 administrate. 

Utilizarea acestora se face întotdeauna cu trimitere la autor. Datele colectate pe parcursul anului, 

care privesc logistica activităţilor din teren, au ca scop limitarea/excluderea interferenţelor dintre 

eventuale activităţi propuse de diverse grupuri în acelaşi obiectiv. 

 


