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REGULAMENT 

privind desfăşurarea activităţilor în  

Peștera Gălăşeni 
 

 

CAPITOLUL I – Cadrul general 

 

Art. 1 
Regulamentul privind desfășurarea activităților în Peștera Gălăşeni este realizat din 

perspectiva încadrării Peșterii Gălăşeni conform art. 43 alin. (6) din OUG 57/2007, 

actualizată, în clasa de protecție C, (conform art. 43 alin. (5), lit. c), OUG 57/20074, 

actualizată), în baza fundamentării ştiinţifice însuşite şi aprobate de către Comisia 

Patrimoniului Speologic. 

 

Art.2 
Regulamentul privind desfășurarea activităților în Peștera Gălăşeni este în concordanță și  

complementaritate cu Regulamentul sitului de importaţă comunitară ROSCI0062 Defileul 

Crişului Repede – Munţii Pădurea Craiului, aprobat prin Ordinul MMAP nr. 1202/2016 

privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 

ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului ( OMMAP 1201/2016) și a 

Ordinului Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - MMSC  nr. 656/2014 privind 

aprobarea Planului regional de acţiune pentru managementul speciilor de lilieci 

"Rhinolophus ferrumequinum", "Rhinolophus hipposideros", "Myotis myotis", "Myotis 

oxygnathus", "Myotis bechsteinii", "Barbastella barbastellus", "Miniopterus schreibersii" 

(OMMSC 656/2015). 

 

Art. 3 
Peştera Gălăşeni este situată în perimetrul sitului Natura2000 ROSCI0062 Defileul Crişului 

Repede - Pădurea Craiului, administrat de Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă 

Bihor în conformitate cu Contractul de Administrare nr. 20/13.02.2014, încheiat între acesta şi 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin  Filiala Pădurea Craiului, denumită 

în continuare Administrator. 

 

CAPITOLUL II – Asigurarea protecției, conservării peşterii şi resurselor sale 

 

Art. 4 
(1) Peştera Gălăşeni este încadrată în clasa de protecţie C, fiind administrată pe baza planului 

de management propriu și în conformitate cu Planul de management al sitului Natura2000 

ROSCI0062 Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului. 

 

(2) Sectorul cu clasă de protecție C include toate galeriile și sălile din toate nivelurile de 

carstificare ale Peșterii Gălăşeni situate între intrare și toate extremitățile galeriilor cunoscute, 

așa cu sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul Regulament. 

 

Art. 5 
Este interzisă efectuarea fără autorizație sau fără avizul Administratorului, după caz, în 

Peștera Gălăşeni sau la suprafață, a oricăror activități care pot pune în pericol integritatea sau 

echilibrul natural al peşterii, cum ar fi:  

a) dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colecţionarea speleotemelor sau altor resurse ale 

peşterii; 
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b) degradarea prin inscripţionare sau poluarea peşterii prin depozitarea în interiorul ei ori 

în elementele de relief, cu care acestea comunică în mod direct, de obiecte, deşeuri de 

orice fel, cadavre, substanţe toxice şi periculoase, combustibili de orice natură; 

c) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau 

din interiorul peşterii; 

d) efectuarea neautorizată, în perimetrul de la suprafaţă sau în apropierea intrării peşterii 

a unor lucrări de derocare, defrişare, baraje, explozii, construcţii; 

e) îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările peşterilor; 

f) popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare şi localizare a Peșterii 

Gălăşeni care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din 

această categorie. 

 

CAPITOLUL III - Reguli privind limitarea impactului vizitatorilor 

 

Art. 6 
În Peștera Gălăşeni activitățile se vor desfășura în conformitate cu Planul de Management al 

peşterii și în baza prezentului Regulament, a Planului de Management şi a Regulamentului 

sitului Natura2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului, precum şi a 

legislaţiei specifice. 

 

Art. 7 
(1) Accesul în sectorul de peșteră destinat activităților speoturistice se va face cu 

respectarea următoarelor specificații: 

1.1. Accesul este permis doar pe traseul marcat pentru această activitate. 

1.2. Numărul maxim de persoane care pot participa la o vizită este de 8 persoane la care se 

adaugă maxim 2 ghizi. 

1.3. Timpul petrecut în subteran în cadrul activității speoturistice este de maxim 5 ore/grup, 

iar intervalul de succesiune a grupurilor va fi de minim 3 ore de la ieșirea din subteran a 

grupului precedent. 

1.4. Activitatea de speoturism  va fi supusă monitorizării prin intermediul unor instrumente de 

tip data logger, prin măsurarea parametrilor de temperatură, umiditate relativă, dioxid de 

carbon. De asemenea, vor fi întregistrate într-un registru data și ora intrării, numărul 

persoanelor participante, tipul de activitate, timpul petrecut în peșteră. Datele colectate de 

data loggere vor fi analizate de un personal calificat la intervale de trei luni și vor sta la baza 

adaptării regulamentului peșterii, la nevoile de menţinere a stării de conservare favorabilă. 

1.5. Numărul total al intrărilor în Peștera Gălășeni, având ca scop activitatea de turism 

speologic specializat,  nu va depăși 60 de intrări/an. 

„1. Organizarea unor evenimente de educare ecologică şi conştientizare în rândul comunităţii 

locale.  

2. Prevenirea acumulării de deşeuri în subteran. 

3. Limitarea numărului turelor speologice şi a celor organizate cu scop ştiinţific (incluzând pe 

cele de monitorizare a liliecilor) la 2 ocazii în perioada hibernării.  

4. Vizitele de monitorizare a liliecilor trebuie realizate cu un interval de cel puţin 3 săptămâni 

între ele. 

5. Numărul persoanelor din grupurile participante în turele speologice şi activităţile de 

cercetare ştiinţifică (inclusiv cele de monitorizare a liliecilor) este de maxim 4. 

6. Informarea persoanelor care intră în adăpost asupra prezenţei liliecilor; respectarea 

conduitei adecvate în subteran.  

7. Prevenirea poluării fonice şi luminoase în apropierea intrării adăpostului. 
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8. În cazul montării unui grilaj la intrarea peşterii folosirea unui tip de grilaj acceptat de 

specie. 

9. Păstrarea structurii vegetaţiei în jurul adăpostului.”  

 

(2) Accesul în sectorul de peșteră cu management specific clasei de protecție se va face cu 

respectarea următoarelor specificații: 

2.1. Accesul în peșteră se va realiza numai pentru activitățile autorizate/avizate, în limitele 

stabilite prin Regulament şi în baza Planului de management. 

2.2. Sunt interzise atingerea și colectarea de faună, speleoteme, sedimente, fosile sau de 

obiecte de interes arheologic, neautorizate. 

2.3. Peștera nu poate face obiectul niciunei modificări a factorilor naturali sau a amenajării, cu 

excepţia celor destinate protejării peşterii şi a celor temporare necesare echipării speoturistice 

autorizate, echipărilor explorative și de salvaspeo. 

2.4. Este interzisă camparea („bivuac”) în subteran. 

2.5. Progresia în peşteră se face cu atenție la depozitele sau formaţiunile de peşteră care ar 

putea fi alterate prin păşit sau târât peste ele, la poziția mâinilor și picioarelor, îmbrăcămintea 

de peşteră trebuie să fie curată, pentru ca răspândirea bacteriilor şi ciupercilor să fie minimă. 

2.6. Este interzis consumul de alimente în peșteră. Este permis consumul de lichide fără ca 

acestea să vină în contact cu peștera. 

2.7. Toate corpurile străine vor fi scoase din peşteră. Acestea includ şi reziduurile umane. 

Dacă au loc activități de lungă durată, administratorul se va asigura că participanții au asupra 

lor containere pentru scoaterea reziduurilor solide şi lichide. 

2.8. La montarea echipărilor se vor folosi metode și materiale cu impact minim asupra 

mediului cavernicol. 

2.9. În vederea aplicării măsurilor specifice de conservare pentru chiroptere în adăposturile 

subterane în perioada de hibernare (15 octombrie - 15 aprilie) activitățile care au ca scop 

explorărilor speologice și cercetarea ştiinţifică va fi limitat la două intrări pentru fiecare 

activitate, pentru maxim patru persoane la care se adaugă un ghid/însoţitor. 

2.10. În vederea aplicării măsurilor specifice de conservare pentru chiroptere în adăposturile 

subterane în perioada de maternitate (15 mai - 15 august) activitățile care au ca scop 

explorărilor speologice și cercetarea ştiinţifică va fi limitat la două intrări pentru fiecare 

activitate, pentru maxim patru persoane la care se adaugă un ghid/însoţitor. 

2.11. Numărul maxim de persoane care pot participa la alte activități decât cele speoturistice 

autorizate este de 4 persoane, la care se adaugă un ghid/însoțitor agreat de Administrator, dar 

nu mai puțin de trei speologi, inclusiv ghidul/însoţitorul. 

 

CAPITOLUL IV – Activitățile desfășurate 

 

Art. 8 
(1) Sub aspectul capacității de suport, conform specificului clasei de protecție în Peștera 

Gălăşeni pot fi desfăşurate următoarele activități: 

a) Activitate de explorare speologică - explorarea unor noi galerii subterane sau 

investigarea detaliată a unor sectoare ale peşterii, prin mijloace speologice 

nedistructive. 

b) Activitate de documentare - include parcurgerea cavităţii sau vizitarea acesteia în 

scop educativ, de informare sau pentru o mai bună cunoaştere a elementelor de 

patrimoniu, de topografiere a unor galerii sau a anumitor sectoare de peşteră în scopul 

cartografierii acesteia, de educație formală și nonformală în domeniul speologiei, 

desfășurată în peșteră, în baza unei programe de studii şi în prezenţa unor persoane 

calificate în acest sens, pentru efectuarea de fotografii sau filmări ale peşterii în interes 
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personal, de promovare sau comercial și pentru monitorizarea elementelor biotice și 

abiotice ale peșterii în vederea unei mai bune cunoașteri a patrimoniului speologic. 

c) Activitate de turism speologic specializat - parcurgerea peşterii în echipe mici, 

conduse de ghizi agreaţi de Administratorul peşterii şi dotate cu echipament 

corespunzător, care utilizează (dacă este cazul) doar amenajări temporare pentru 

asigurarea siguranţei participanţilor. 

d) Activitatea de săpătură - efectuarea de sondaje sau excavaţii, cu sau fără impact 

negativ asupra peşterii şi rezervelor acesteia, care are scopuri explorative, ştiinţifice 

sau de documentare. 

e) Activitatea de derocare - dezobstrucții ale galeriilor de peșteră sau excavaţii asupra 

pereților peşterii sau planșeului acesteia, care are scopuri explorative sau ştiinţifice; nu 

se consideră derocare sau dezobstrucţie o simplă mutare a unor fragmente de rocă 

şi/sau depozite recente, care nu afectează biodiversitatea, stratigrafia planşeului, 

microclimatul şi aspectul cavităţii, fiind realizate fără mijloace mecanice, exclusiv 

pentru continuarea explorării. 

f) Activitatea de colectare faună, speleoteme, fosile sau de obiecte de interes arheologic 

- colectarea, în scop stiințific, a exemplarelor de faună actuală, speleoteme, fosile sau 

obiecte de interes arheologic sau antropologic. 

g) Activitate de protecție și conservare - derularea unor activități care au ca scop 

protecția peșterii prin următoarele acțiuni concrete: montarea sau repararea porții, 

grilaje, etc.; montarea unor echipamente pentru reducerea poluării în subteran, 

stabilirea, amenajarea și marcarea unor trasee unice în subteran. 

h) Activitate de refacere a mediului subteran- acţiunea prin care se realizează 

refacerea ecosistemului peșterii sub controlul Administratorul ariei naturale protejate. 

i) Activitate salvaspeo - activităţi efectuate pentru prevenirea accidentelor subterane, 

amenajarea şi întreţinerea traseelor speologice, reabilitarea echipărilor pentru 

parcurgere şi salvare aşa cum sunt ele definite de Art. 2 din Legea 402/2006. 
 

(2) Administratorul sau ghidul poate întrerupe în orice moment oricare dintre activitățile 

speologice și poate solicita echipei părăsirea peșterii, dacă circumstanțele scot în evidență că 

securitatea peșterii sau a echipei este pusă în pericol. 

 

CAPITOLUL V – Dispoziţii finale 

Art. 9 
Activitățile în Peștera Gălăşeni se vor realiza în concordanță cu Ordinul 656/2014 privind 

aprobarea Planului regional de acţiune pentru managementul speciilor de lilieci 

“Rhinolophus ferrumequinum”, “Rhinolophus hipposideros”, “Myotis myotis”, “Myotis 

oxygnathus”, “Myotis bechsteinii”, “Barbastella barbastellus”, “Miniopterus schreibersii”. 

 

Art. 10 
Activitățile autorizate din Peștera Gălăşeni se desfășoară în concordanță cu Planul de 

intervenţie în caz de accident în Peştera Gălăşeni. 

 

Art. 11 
(1) Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea acestuia și se va modifica ori de 

câte ori cadrul legal o impune. 
 

(2) Prezentul regulament va fi pus în aplicare de Administrator și va fi publicat pe site-ul web  

www.padureacraiului.ro și afișat la intrarea în peșteră. 

Art. 12 
Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul regulament. 

http://www.padureacraiului.ro/
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Anexa 1 la Regulament 
 

 

 

Harta peşterii Gălăşeni,  

cu evidenţierea sectorelor cu clasa de protecţie C. 
 

 


