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5.3. Condiţii privind avizarea activităţilor de turism speologic
specializat
Unele peşteri din PNA și siturile Natura 2000 administrate care se remarcă prin dimensiuni,
relief, spectaculozitate, parcurs aventuros, etc. pot fi utilizate pentru practicarea turismului
speologic specializat. Peşterile de acest tip sunt situate în apropierea traseelor turistice
omologate, şi sunt echipate pentru parcurgerea cu echipament specializat.
Atenţie! În peşterile de clasă A (rezervaţii ştiinţifice) şi peşterile în care accesul este restricţionat
din diverse motive este permis accesul doar pentru derularea de activități de cercetare științifică,
precum și de explorare din cadrul unor proiecte de cercetare științifică.
Practicarea turismului speologic specializat în PNA și siturile Natura 2000 administrate de către
APNA se poate face doar în grupuri organizate. O intrare în subteran presupune un grup compus
din maxim 12 persoane, inclusiv conducători de grup cu pregătire de specialitate (minim un 1
conducător de grup pentru fiecare 5 persoane).
Necesitatea avizării
Pentru practicarea turismului speologic specializat în PNA este necesară obţinerea prealabilă a 2
avize, procedura de obţinere a acestora putându-se derula simultan:
 Avizul APNA: acest aviz reglementează accesul în subteran din punct de vedere al
protecţiei şi conservării patrimoniului carstic. Formularul de avizare include o declaraţie
prin care conducătorii grupurilor se angajează în numele grupului pe care-l conduc că nu
se vor aduce prejudicii mediului subteran şi că peşterile respective se vor accesa pe
propria răspundere.
 Avizul salvaspeo: emis de serviciul public salvaspeo responsabil de zona în care se
găseşte peştera. Acest aviz reglementează accesul în subteran din punct de vedere al
siguranţei vizitatorilor. Se verifică astfel faptul că solicitanţii au pregătirea speologică
necesară şi că sunt conduşi în subteran de persoane competente.
Notă: Procedura de avizare salvaspeo a fost elaborată de către serviciile publice
judeţene salvaspeo şi Corpul Român Salvaspeo - CORSA, în baza Legii 402/2006 privind
prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran
speologic.
Obţinerea avizului APNA presupune următoarele:
1. Transmiterea către APNA a formularului din Anexa IV completat corect, cu cel puţin 15
zile calendaristice înainte de data planificată pentru vizitare. Numele şi semnăturile
trebuie să fie clare, lizibile.
2. Achitarea unui tarif de vizitare a obiectivului turistic de 10 lei/persoană/peşteră.
Acest tarif a fost instituit de APNA în temeiul Ordinul Ministrului Mediului şi
Pădurilor nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite
de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor
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naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform
legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop commercial. Persoanele care pot face
dovada calităţii de membru al Federaţiei Române de Speologie sau al altei organizaţii cu
care APNA a încheiat un acord de parteneriat (prin ataşare la solicitare a unei copii după
legitimaţia de membru validată pentru anul în curs) sunt scutite de plata tarifului de
vizitare.
Suma totală se calculează de către APNA pe baza formularului de aplicare prin înmulţirea
numărului de persoane din fiecare grup cu 10 lei. APNA va emite o factură pentru suma
totală către organizaţia solicitantă, care va fi transmisă prin email în termen de 2 zile
lucrătoare de la primirea solicitării. Factura poate fi achitată în termen de maxim 5 zile de
la emitere prin Ordin de Plată bancar sau la sediul APNA din localitatea Sudrigiu, nr. 136,
comuna Rieni, jud. Bihor. După confirmarea plăţii va fi emis avizul APNA care se
comunică solicitantului.
3. Comunicarea în vederea avizării se poate face preferabil prin email, dar şi prin poştă, fax,
sau depunere şi ridicare personală la sediul APNA cu condiţia respectării termenelor. Se
vor verifica setările serverelor de email utilizate astfel încât emailurile din partea
office@parcapuseni.ro să vă fie transmise în Inbox (prin adăugarea la Contacte).
4. Avizul acordat unei persoane ca membru al unui grup nu este transferabil şi nu se poate
amâna pentru o dată ulterioară, fără o aprobare preliminară din partea APNA.
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