


Asociația Speologică Exploratorii 
 

Organizația 
 
Asociația Speologică Exploratorii (ASE) este o organizație de drept privat, 
neguvernamentală, nonprofit și apolitică cu scopul cercetării şi conservării 
mediului natural, a dezvoltării sectorului neguvernamental. Principalul 
domeniu de activitate este în sfera speologiei, cercetării și protejării peșterilor 
și carstului. 
Grupul de speologi a fost inițiat în 1959, organizația a fost fondată în anul 
1961, iar constituirea asociației cu personalitate juridică în anul 1991, imediat 
după ce sistemul politic din România a permis acest fapt. În anul 2005 a fost 
aprobat de Adunarea Generală a asociațiilor un nou Statut, adaptat realităților 
prezente. 
Organizația are două puncte de lucru: Centrul speologic Comarnic începând 
din 1979 și Centrul de educație ecologică și dezvoltarea turismului Cărbunari 
începând din 2008. 
În perioada 1980 – 2011, asociația a deținut cinci filiale în sud-vestul țării și 
două birouri locale în perioada 2005 - 2013 în Germania și Alaska.  
Conducerea asociației a fost asigurată în perioada 1961 – 1991 din președinte 
și secretar, iar din 1991 în prezent din două organe de conducere distincte 
Adunarea Generală a membriilor asociați și Comitetul Director (președinte, 
vicepreședinte, 3 membri) la care se adaugă executivul organizației și 
comisia de cenzori. 
În cei aproape 60 de ani de activitate continuă, în asociație au activat peste 
500 de membri speologi instruiți intern sau în cadrul unor cursuri organizate 
la nivel național sau internațional. 
Dezvoltarea continuă a asociației și diversificarea obiectivelor ei a determinat 
trecerea treptată de la organizația de nivel local la organizația de nivel 
național și dobândirea calității de membru în organizații mondiale, europene, 
naționale și zonale.  
Principalele zone carstice în care s-au derulat activitățile, sunt în 12 unități 
geografice: Munții Aninei, Locvei, Almăjului, Dognecei, Mic, Țarcu, Poiana 
Ruscăi, Cernei, Mehedinți, Piatra Craiului; Dealurile Arenișului, Lipovei 
situați în județul Caraș-Severin, județul Timiș, județul Mehedinți și județul 
Brașov. 



Un element de referință, definitoriu, este reprezentat de cadastrul peșterilor ce 
conține mii de hărți, fișe, documente și fotografii stocate de membrii 
asociației în format letric și digital. 
În cei 60 de ani, asociația a identificat sau explorat, topografiat, documentat, 
cercetat peste 1.650 de cavități reprezentând o pondere de 15% din peșterile 
României. 
Membrii în ultimii 30 de ani au dezvoltat zeci de proiecte ambițioase 
implementate de ASE sau în parteneriat, beneficiind de diverse și numeroase 
finanțări nerambursabile, cea mai mare depășit 800.000 Euro/proiect 
(programul Life+ al CE). 
Conservarea peșterilor și a carstului este un alt domeniu de excelență, 
asociația declarând o rezervație științifică de tip speologic (două rezervații 
sunt în România) și contribuind substanțial la trasarea limitelor și 
managementul carstului. Restaurarea a 175 de peșteri poluate și degradate în 
ultimii 10 ani reprezintă un rezultat de referință națională. 
ASE, în timp, a format caractere, a pregătit speologi, exploratori, topografi, 
cartografi, fotografi, biospeologi, a stabilit standarde și referințe. 
Familia Exploratorii a trecut și prin momente dificile și prin momente 
extraordinare împreună, iar seriozitatea, perseverența și continuitatea 
reprezintă soluția succesului mai departe. 

Liderii / președinții organizației centrale 
Perioada Numele Calitatea / funcția Sediu 

1959-1961 Horst Neff* Lider informal al grupului Reșița 
1961-1988 Günther Karban Lider / președinte Reșița 
1988-1989 Alfred Balogh Președinte Reșița 
1989-1990 Ștefan Oprea Președinte Reșița 
1990-1991 Mihail Suru Reprezentant legal, președinte Reșița 
1991-1994 Victor Nania Reprezentant legal, președinte Reșița 
1994-1995 Ilie Georgiu Reprezentant legal, președinte Reșița 
1995-  Bogdan Bădescu Reprezentant legal, președinte Reșița 
Notă: * lider al grupării premergătoare organizației. 

Liderii / președinții filialelor 
Perioada Numele Calitatea / funcția Sediu 

1980-1985 Riess Bruno Președinte Anina 
1982-1989 Virag Ioan Președinte Timișoara 
1983-1990 Sârbu Gheorghe Președinte Herculane 
1998-2000 Klump Peter Președinte Anina 



Date administrative 
 
Denumire: Asociaţia Speologică Exploratorii 
Denumiri în trecut: Grupul Speo Reșița (1961-1972); 
Grupul de Speologi Amatori Reșița (1972-1975); 
Cercul de speologi Amatori Exploratorii Reșița (1975-
1990); Clubul de Speologie Exploratorii Reșița (1990-
1991); Asociația Speologică Exploratorii Reșița 
(1991-2005); Asociația Speologică Exploratorii 
(2005-prezent)  
Acronim: ASE 
Acronim în trecut: ER 

Simboluri: 
 Sigla: Semnul convențional de reprezentare cartografică pentru 

peșteră de culoarea roșu dispus deasupra celui pentru aven de 
culoarea galben iar în interior o stalagmită, stalactite și lumina 
speologului prezentate stilizat, simbolizând o cavitate naturală. 
Aceste elemente sunt încadrate într-un 
dreptunghi cu colțurile rotunjite și fond negru 
ce simbolizează întunericul etern al peșterilor. 
Înscrisurile de pe siglă sunt: Asociația 
Speologică Exploratorii; Fondat 1961. 
Culorile asociației sunt roșu și galben. 

 Slogan: Explorează și protejează carstul! 

Organizare: 
 Inițierea grupului în anul: anul 1959 
 Fondarea organizației în anul: 1961 
 Constituirea asociației cu personalitate juridică 

în anul: 1991 
Natura juridică: organizaţie neguvernamentală 
(ONG), persoană juridică de drept privat, non-profit şi 
apolitică. 
Baza legală: Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la 
asociații și fundații 
Tipul organizației: asociație. 



Nivelul organizației: națională (categoria B național - IUCN) 
Durata de funcţionare: nelimitată. 

Numărul înscrierii în registrul special a persoanelor juridice fără scop 
patrimonial: 30/15.10.1991 Judecătoria Reșița. 
Cod CAEN: 9104 – Activități ale grădinilor zoologice, botanic și ale 
rezervațiilor naturale. 
Cod de înregistrare fiscală: 6512921 (atribuit în 09.12.1994) 
Banca: BRD Groupe Société Générale, Sucursala Reșița 
Codul bancii: 00311012 
Cod SWIFT: BRDEROBU 
Cont Lei: RO10BRDE110SV06618471100 
Cont Euro: RO76BRDE110SV02722601100 
Sediul central, administrativ: Municipiul Reşiţa, str. Sportului bl.5, sc.3, 
ap.3, jud. Caraş-Severin, România.  

Puncte de lucru: 
 Centrul de Educație și Promovare Turistică Cărbunari: nr. 417, 

localitatea Cărbunari, jud. Caraş-Severin, România.  
 Centrul de Cercetare și Protecție a Carstului: Comarnic, localitatea 

Carașova, jud. Caraş-Severin, România. 

Misiune 
Creșterea gradului de cunoaștere și protecție a mediului natural, carstic. 

Valori 
Perseverență, profesionalism, capacitate, curaj, loialitate. 
Scop: Cercetarea şi conservarea mediului natural, dezvoltarea sectorului 
neguvernamental. 

Obiect de activitate: 
a) Conservarea şi protecţia resurselor naturale; administrarea ariilor 

protejate; combaterea şi controlul poluării; 
b) Cercetarea speologică-carstologică (lucrări de explorare, ridicare 

topografică, dezobstrucţie, decolmatare şi scufundare); cercetarea 



cavităţilor din punct de vedere hidrogeologic, paleontologic, arheologic, 
biologic, chimic, climatologic, etc); ocrotirea fenomenelor carstice; 

c) Crearea şi gestionarea bazelor de date în domeniile de activitate 
menţionate, asigurarea accesului la informaţii prin intermediul reţelelor 
internaţionale; 

d) Amenajarea și promovarea zonelor turistice, asigurarea de servicii 
turistice; 

e) Promovarea artelor vizuale şi activităţi de editare; 
f) Conservarea resurselor cultural istorice; 
g) Intervenţii în situaţii de criză, apărute în cavităţi sau zone montane ; 
h) Acţiuni educative în rândul elevilor, studenţilor, tinerilor, în 

administraţie şi comunităţi; 
i) Apărarea drepturilor de autor ale membrilor asociaţiei; 
j) Sprijinirea şi promovarea voluntariatului, precum şi activităţi de 

participare publică; 
k) Schimburi culturale şi relaţii de prietenie cu românii de pretutindeni; 
l) Înfiinţarea de filiale, precum şi realizarea sau participarea la reţele 

internaţionale, federaţii; 
m) Colaborarea cu O.N.G.-uri, administraţia centrală şi locală, servicii 

publice, mass-media, societăţi comerciale şi persoane fizice, în vederea 
realizării scopului menționat; 

Cultura organizației: vine cine vrea, rămâne cine poate! Prin sintagma 
,,cine poate,, se înțelege respectarea statutului, activității și contribuției 
fiecărui membru, atitudine pozitivă, principială, loială, implicare și capacitate 
de acțiune. 

Membră a: 
 Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (organizație 

mondială) 
 Asociația Green Belt (organizație europeană) 
 Federația Română de Speologie (organizație națională) 
 Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării (organizație regională) 

Patrimoniu (31 decembrie 2019):  
 Active imobilizate: 195.067,00 lei 
 Capitaluri total: 218.785,00 lei 



Cronologie 
 

Începuturile 
1829 un ,,român,, din satul Cuptoare (Reșița), descoperã Peștera de Calc 
(Peștera Stârnic) și la scurt timp se face o primã explorare. 
1924 R. Jeannel & Chappuis, exploreazã și studiazã biospeologic Peștera 
izvorului de la Sohodolul Reciței (Peștera Gaura Turcului), Peștera de sus 
de la Sohodolul Reciței (Peștera Gaura Pârșului), Peștera de la Comarnic 
(Peștera Comarnic). 
1952 Dan D. Farcaș (la vârsta de 13 ani) împreunã cu amicii lui, exploreazã 
mai multe peșteri din apropierea Reșiței printre care și Peștera Stârnic. 
1953 (1 octombrie) Dan D. Farcaș și Ion Mãruia (vârsta de 13-14 ani) 
publicã numãrul 1 al periodicului “Karstul Reșițean”, cu un tiraj de 10-12 
exemplare. Era redactat pe o mașinã de scris pãnã în anul 1960 (13 numere) 
și prezenta peșteri din apropierea Reșiței (Peștera Comarnic, Peștera 
Stârnic). 
1954 Eugenia Bordan, (profesor de geografie ce l-a cunoscut pe Emil 
Racovițã la Cluj în timpul studenției) a înființat Cercul de Geografie al 
școlii Alexander Tietz unde Dan D. Farcaș (exploratorul) a fãcut parte din 
conducere și a coordonat aplicații practice în Peștera Stârnic. 
1957 - Horst Neff (la vârsta de 14 ani), Vinthagãr Wolfgang și Adric 
Helmut se înscriu în Clubul Muncitoresc din Reșița. Horst Neff, având cea 
mai mare vârstã, a fost liderul informal al viitorului grup al pasionaților de 
peșteri în cadrul grupului de orientare turisticã. Clubul Muncitoresc este o 
organizație de orientare turisticã, instructorii acesteia fiind Arcan Iulius și 
Telescu. 
În 13-14 aprilie, douã echipe din Clubul Muncitores din Reșița participã la 
concursul de orientare turisticã în Peștera Comarnic în cadrul Campionatului 
Regiunilor Banat. 

Conturarea pasiunii 
1959 Comisia Orãșeneascã din Reșița pentru Turism și Excursii (CORTE) 
desfãșura activitãți de explorare a peșterilor. Era condusã de Adrian Cârje 
iar animarea grupului de cãtre Arcan zis ,,Lulu,,. Peștera Popovãț, Peștera 
Stârnic erau douã obiective din care se extrãgeau fosile de Ursus spelaeus 
pentru a fi pregãtite de expunere în cadrul expoziției organizatã la Casa de 
Culturã a Sindicatelor. 



Dan D. Farcaș și Hannenheim realizeazã prima hartã a Peșterii Stârnic 
(Peștera de Calc, Gaura Pușcatã) 
Reimar Pauler, Heinz Kopetzky, Schuscha  Helmut, Gunther Karban, 
Kaschak  Franz se înscriu și ei în Clubul Muncitoresc din Reșița. Vancu 
Alexandru și Haner Heim au constituit un grup aparte, al tehnicienilor și 
inginerilor. 
În 29-30 august, Reimar Pauler identificã peștera ce ulterior devine Peștera 
Racovițã. Din grup au mai fãcut parte Gunther Karban și Tiberiu Bancsov, 
toți trei fãcând o primã incursiune în subteran. 
În 5-6 septembrie, Reimar Pauler, Horst Neff, Gunther Karban și Tiberiu 
Bancsov exploreazã toate galeriile Peșterii Racovițã.  
Se constituie un grup de prieteni speologi în cadrul Clubului Muncitoresc 
din Reșița. Acesta este momentul care declanșeazã dorința de a începe 
explorarea peșterilor și consolideazã grupul pasionaților de speologie ce vor 
înființa ulterior asociația.  
1960 Dan D. Farcaș, Elisabeta Mogoșin se întâlnesc cu Iosif Viehmann 
cerându-i sã facã demersurile necesare pentru declararea Peșterii Stârnic 
Monument al Naturii. 
Neff Horst, Gunther Karban s-au întâlnit cu Trebuianu, paznic de vânãtoare 
ce locuia la Cantonul Pin din apropierea localitãții Cuptoare (Reșița), iar 
acesta le-a indicat unde este “groapa”, viitorul Aven din Poiana Gropii. 

Constituirea  
1961 (septembrie), Neff Horst, Juhasz Francisk și Gunther Karban identificã 
avenul ce este denumit ulterior Avenul din Poiana Gropii. 
În septembrie, Neff Horst, Juhasz Francisk, Gunther Karban, Pauler Reimar, 
Pischl, Kopetzky Heinz și Iucu Doru. Kopetzky Heinz coboarã primul puț al 
avenului de -19 m. 
Se constituie Grupul Speo Reșița (GSR) în cadrul Asociației Sportive 
Metalul Reșița transformat ulterior în Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița. 
Grupul de inițiativă este format din Bancsov Tiberiu, Eberhard Loidl, 
Francisk Juhasz, Heinrich Pischl, Horst Neff, Iucu Doru, Karban Günther, 
Kopetzky Heinz, Reimar Pauler. Ședințele se desfășoară la Cafeneaua lui 
Alli din Reșița. Obiectul de activitate este: explorare speologică, orientare 
turistică, alpinism. 
În total au fost explorați anual 30 m de galerii. 



1962 Continuă explorarea în Avenul din Poiana Gropii. 
În total au fost explorați anual 60 m de galerii. 
1963 Continuă explorarea în Avenul din Poiana Gropii. 
În total au fost explorați anual 60 m de galerii. 
1964 Continuă explorarea în Avenul din Poiana Gropii. 
În total au fost explorați anual 30 m de galerii. 
1965 Continuă explorarea în Avenul din Poiana Gropii. 
În total au fost explorați anual 220 m de galerii. 
1966 Reimar Pauler ajutat de Karban Gunther, Kopetzky Heinz, Krasznek 
Eugen, Schuscha Helmut, Kaschak Franz, Horst Neff, Coțofană Ioan și 
Murgu Nicolae întocmesc prima hartã a Avenului din Poiana Gropii. Reimar 
Pauler era un om meticulous și avea noțiunile de topografie / cartografie, 
fiind tehnician proiectant la Combinatul Siderurgic Reșița. Instrumentele 
folosite erau o frânghie pe care se marca cu o panglicã distanța, apoi distanța 
pe frânghie era mãsuratã cu un metru. Au mai utilizat o busolã Adrianor 
1940. Datele se notau în carnețel iar crochiul îl desena Pauler. 
Avenul din Poiana Gropii deține recordul național de adâncime a unui aven 
(-235 m) pânã în anul 1974. 
În total au fost explorați și topografiați anual 280 m de galerii ale cavităților. 
1967 Continuă explorarea în Avenul din Poiana Gropii. 
În total au fost explorați și topografiați anual 80 m de de galerii ale 
cavităților. 
1968 (17 octombrie) Krasznek Eugen, Kaschak Fran, Șloimi, Karban 
Gunther, Radezky Erich realizeazã prima marcare cu fluoresceinã în Avenul 
din Poiana Gropii. 
Am început confecționarea echipamentelor în uzinã pentru continuarea 
explorãrilor în aven. Astfel, au fost realizate primele scãrițe din cablu de oțel 
cu șipci de duraluminiu și carabiniere din sârmã de oțel. 
În total au fost explorați și topografiați anual 100 m de galerii ale cavităților. 
1969 Continuă explorarea în Avenul din Poiana Gropii. Am efectuat 
ridicarea topografică, cartografierea și documentarea peșterii Av. din Poiana 
Gropii (cod 2246/1) având o dezvoltare de 1054 m și o denivelare de -236 m 
. 



În total au fost explorați și topografiați anual 100 m de galerii ale cavităților. 
1970 Continuă explorarea în Avenul din Poiana Gropii și cartarea ramurii de 
,,-174,, de către Krasznek Eugen, Kaschak Fran, Karban Gunther.  
În total au fost explorați și topografiați anual 40 m de galerii ale cavităților. 

Consolidarea 
1971 (27-28 noiembrie) Grupul de Speologie Reșița alãturi de Grupul de 
Speologie Brașov, Grupul de Speologie Oradea, Grupul de Speologie 
Câmpulung, Grupul de Speologie Petrila, reprezentați ai Institutului de 
Speologie Emil Racovițã și ai Federației Române de Turism Alpinism 
(FRTA)  s-au întrunit la Cabana Peștera din Vadu Crișului, Șuncuiuș, unde 
s-a stabilit unificarea grupurilor speologice la nivel național în cadrul 
Federației Române de Turism Alpinism. Moderatori erau alpinistul Emilian 
Cristea și dr. Cornea (FRTA). 
Am identificat și explorat Peștera Cuptorul Ciumei (cod 2240/9) având o 
dezvoltare de 170 m și o denivelare de -3 m și  Peștera Lungă (cod 2240/29) 
având o dezvoltare de 211,2 m și o denivelare de 8,6 m. 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea Peșterii 
Cuptorul Ciumei (cod 2240/9) având o dezvoltare de 170 m și o denivelare 
de -3 m  
În total au fost explorați și topografiați anual 300 m de galerii ale cavităților. 
1972 Se modificã denumirea în Grupul de Speologi Amatori Reșița 
(GSAR). Grupul activează în cadrul Cercului de Turism din cadrul Uzinei 
Constructoare de Mașini Reșița (UCMR). Ședințele se desfășoară la 
Cafeneaua lui Alli din Reșița. Obiectul de activitate este: explorare 
speologică, orientare turistică, alpinism. 
Am identificat și explorat Av. Cioaca Mare (cod 2246/3) având o dezvoltare 
de 759 m și o denivelare de -137 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 300 m de galerii ale cavităților. 
1973 Am participat la Speo-Sportul organizat la Padina în Munții Bucegi. 
În total au fost explorați și topografiați anual 60 m de galerii ale cavităților. 
1974 Cele mai importante explorãri și cartãri au fost în Avenul din Dolinã și 
în Peștera de dupã Cârșã, unde a fost descoperitã ramura aval a nivelului 
activ temporar și activul. 
Am participat în perioada 27-30 noiembrie la Speo-Sportul organizat la 
Vadul Crișului. 



În total au fost explorați și topografiați anual 30 m de galerii ale cavităților. 
1975 Se modificã denumirea în Cercul de Speologi Amatori Exploratorii 
Reșița (CSA Exploratorii). Grupul trece sub tutelă și este finanțat de 
Biroul de Turism pentru Tineret (BTT). Sediu pentru întâlniri: Ateneul 
Tineretului - Biroul de Turism pentru Tineret (cam. 13). Obiectul de 
activitate se modifică: explorare speologică, protecția mediului, 
biospeologie, foto, hidrogeologie. 
Organizația se afiliază la Comisia Centrală de Speologie din Federația 
Română de Turism-Alpinism (FRTA). 
Am participat în perioada 2-5 noiembrie la Speo-Sportul organizat la Leșu 
Baraj. 
Am identificat și explorat Av. din Dolină (cod 2246/4) având o dezvoltare 
de 217,2  m și o denivelare de -129,6 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 360 m de galerii ale cavităților. 
1976 Am participat în perioada 5-8 noiembrie la Speo-Sportul organizat la 
Valea de Pești. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în perioada lunii mai în zona 
Cheile Nerei, Munții Aninei/Locvei. 
Am identificat, explorat și topografiat peștera Av. de la Pogoane (cod 
2230/9) având o dezvoltare de 100,4 m și o denivelare de -57 m, Peștera 
Omului (cod 2240/28) având o dezvoltare de 152 m și o denivelare de +4 m 
și Peștera Ponorul din Valea Seacă (cod 2246/21) având o dezvoltare de 140 
m și o denivelare de -27,9 m, unde am efectuat ridicarea topografică, 
cartografierea și documentarea 
În total au fost explorați și topografiați anual 740 m de galerii ale cavităților. 
1977 Am organizat întâlnirea anualã a speologilor din România ,,Speo-Sport” 
la Crivaia în județul Caraș-Severin. Cu aceastã ocazie a fost înființatã 
Comisia Centralã de Speologie Sportivã in care în calitate de membru a fost 
ales Karban Gunther. A mai fost stabilitã editarea primului ,,Buletin de 
Speologie,, iar organizația noastrã a supus dezbaterii pentru prima data a 
subiectului privind poluarea și degradarea peșterilor, prezentând ca studio de 
caz acțiunea de depoluare a Peșterii Comarnic. Pentru activitatea de protecție 
a peșterilor am obținut distincția ,,Cupa Monumentelor Naturii,,. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 1 mai în poiana Țeria. 
Principala descoperire a fost Peștera 2 Mai. 



Am organizat tabãra de cercetare speologicã în perioada 14-20 august în zona 
Hodobașnița, Munții Aninei. 
Am identificat, explorat și topografiat Av. de la Izbucul Moceriș (cod 
2232/13) având o dezvoltare de 203,2 m și o denivelare de -68 m, Av. Mare 
de la Păuleasa (cod 2233/7) având o dezvoltare de 333 m și o denivelare de -
51 m, Av. Uteriș (cod 2233/16) având o dezvoltare de 132 m și o denivelare 
de -66 m, peștera Fugarilor (cod 2238/25) având o dezvoltare de 243 m și o 
denivelare de 15 m, peștera nr.1 din Socolovăț (cod 2238/26) având o 
dezvoltare de 181,4 m și o denivelare de 3 m si peștera de la Ponorul 
Drăgoina (cod 2256/17) având o dezvoltare de 257,8 m și o denivelare de 
13,5 m, unde am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și 
documentarea  
În total au fost explorați și topografiați anual 1.860 m de galerii ale 
cavităților. 
1978 Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 1 mai în Ciclova 
Montanã în colaborare cu Cercul de Speologi Amatori Speotimiș. Astfel, am 
marcat prima tabãrã de colaborare speologicã din Banat. 
Am participat în perioada 4-9 noiembrie la Speo-Sportul organizat la 
Moneasa, județul Arad. Pentru cercetarea mai multor zone carstice din Banat 
am primit distincția ,,România Pitoreascã,,. 
Am identificat și explorat Av. din Răspântii (cod 2233/14) având o 
dezvoltare de 177 m și o denivelare de -57 m 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea peșterii 
Av. din Răspântii (cod 2233/14) având o dezvoltare de 177 m și o 
denivelare de -57 m  
În total au fost explorați și topografiați anual 1.460 m de galerii ale 
cavităților. 
1979 Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 1 mai în Poiana 
Logor, Cãrbunari. 
Am participat la Speo-Sportul organizat la Bãile Herculane. Distincțiile 
primite au fost ,,Premiul pentru Protecție și ,, Premiul pentru Cadastru,,. 
Am obținut folosința gratuitã pe termen nelimitat a Cabanei de lemn situate la 
Comarnic, alãturi de ghidul peșterii Comarnic.  
Am identificat, explorat, topografiat, documentat Peștera de la Fagul 
Împreunat (cod 2226/1) având o dezvoltare de 167,2 m și o denivelare de -
27 m, Av. Speranței (cod 2227/15) având o dezvoltare de 191 m și o 



denivelare de -80 m, Av. Odobașnița nr. 5 (cod 2232/14) având o dezvoltare 
de 62 m și o denivelare de -62 m, Av. de la Stână (cod 2237/24) având o 
dezvoltare de 103 m și o denivelare de -51 m, Peștera din Valea Seacă (cod 
2237/30) având o dezvoltare de 537 m și o denivelare de 16 m, Peștera 2 
Mai (cod 2238/30) având o dezvoltare de 700 m și o denivelare de 16 m, 
Peștera  Zidită nr.1 (cod 2238/41) având o dezvoltare de 126 m și o 
denivelare de 29 m,  Av. de la Fântână (cod 2238/43) având o dezvoltare de 
137 m și o denivelare de -40 m, Peștera Izvor (cod 2242/9) având o 
dezvoltare de 503 m și o denivelare de 14,5 m, Peștera Dușnic (cod 2247/7) 
având o dezvoltare de 250 m și o denivelare de 11,3 m. 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea a Peșterii 
Terezia (cod 2236/1) având o dezvoltare de 135,5 m și o denivelare de -2,2 
m.  
În total au fost explorați și topografiați anual 2.460 m de galerii ale 
cavităților. 
1980 Organizația înființează Filiala Anina a Cercului de Speologi 
Amatori Exploratorii (CSA Exploratorii). Coordonatorul filialei este ales 
Riess Bruno. 
Membrul nostru Karban Gunther participă în calitate de monitor federal la 
,,Speo Cantonament,, (Școala Națională de Speologie) organizată la Padina, 
Munții Bucegi. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 1 mai la Jervani, 
Munții Aninei. 
Am participat la Speo-Sportul organizat în noiembrie la Izvorul Mureșului. 
Am identificat, explorat, topografiat, documentat Peștera Galatiului (cod 
2236/4) având o dezvoltare de 258 m și o denivelare de 15 m, Peștera din 
Celnicul Mic (cod 2236/54) având o dezvoltare de 101 m și o denivelare de 
7 m, Peștera nr. 3 de la Cârneală (cod 2237/34) având o dezvoltare de 310 m 
și o denivelare de 64 m, Av. Bufniței (cod 2237/35) având o dezvoltare de 
145 m și o denivelare de -54 m, Peștera Mistreților (cod 2237/40) având o 
dezvoltare de 107,2 m și o denivelare de 4,4 m, Peștera cu Prăbușiri (cod 
2240/44) având o dezvoltare de 121,5 m și o denivelare de 16 m, Peștera 
Căpoșilor (cod 2240/47) având o dezvoltare de 100 m și o denivelare de 0 
m, unde am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea. 
În total au fost explorați și topografiați anual 3.320 m de galerii ale 
cavităților. 



1981 Am organizat aniversarea a 20 de ani de activitate, în perioada 26-27 
septembrie la Avenul din Poiana Gropii. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 1 mai la Cârnealã, 
Munții Aninei. 
Am participat la Speo-Sportul organizat la Costinești. Distincția primitã a 
fost ,,Premiul Perseverenței,, pentru cei 20 de ani de activitate. 
Am identificat, explorat, topografiat, documentat Peștera Cârneală (cod 
2237/1) având o dezvoltare de 162,2 m și o denivelare de -18 m, Av. de la 
Padina Seacă (cod 2241/12) având o dezvoltare de 252 m și o denivelare de 
-86,2 m, Peștera cu Helictite (cod 2242/17) având o dezvoltare de 360 m și 
o denivelare de 7 m, Peștera Labirint din valea Stârnic (cod 2242/35) având 
o dezvoltare de 430 m și o denivelare de 22 m, Peștera cu Gheață (cod 
2243/4) având o dezvoltare de 279 m și o denivelare de 35,5 m, Peștera nr. 6 
din Valea Topliței (cod 2243/26) având o dezvoltare de 155,5 m și o 
denivelare de -12 m, Av. Calului (cod 2246/42) având o dezvoltare de 108 
m și o denivelare de -25,5 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 5.220 m de galerii ale 
cavităților. 
1982  Organizația înființează Filiala Timișoara a Cercului de Speologi 
Amatori Exploratorii (Ocrotirea Naturii și a Mediului Înconjurător). 
Coordonatorul filialei este ales Virag Ioan. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 1 mai la Comarnic 
ocazie cu care am reparat poarta pentru protecția Peșterii Popovãț. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 23 august la 
Comarnic pentru explorarea unor galerii ale Peșterii Comarnic. 
Am participat la Speo-Sportul organizat în stațiunea Izvorul Muresului. 
Am început explorarea galeriilor secundare din Peștera Țolosu, cea mai 
importantã fiind Galeria Esticã. 
Am identificat, explorat, topografiat, documentat Peștera Mare din Cheile 
Deavoia (cod 2160/8) având o dezvoltare de 100 m și o denivelare de 5 m, 
Peștera Cuptoare (cod 2237/5) având o dezvoltare de 115 m și o denivelare 
de 10,5 m, Peștera Răsuflătoarei (cod 2240/79) având o dezvoltare de 740 m 
și o denivelare de 35,5 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 2.480 m de galerii ale 
cavităților. 



1983 Organizația înființează Filiala Băile Herculane a Cercului de 
Speologi Amatori Exploratorii. Coordonatorul filialei este ales Sârbu 
Gheorghe. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 23 august la Comarnic 
pentru explorarea unor galerii ale Peșterii Comarnic. 
Am participat la Speo-Sportul organizat în luna octombrie la Izvorul 
Mureșului. 
În total au fost explorați și topografiați anual 800 m de galerii ale cavităților. 
1984  Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 1 mai la 
Comarnic pentru explorarea zonei valea Comarnic - Cheile Carașului. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 23 august la 
Comarnic împreunã cu filiala Timișoara pentru explorarea și cartarea unor 
avene din valea Comarnic. 
Am participat la Speo-Sportul organizat în luna octombrie la Tomești – 
Valea lui Liman. Distincția obținutã a fost ,,Premiul Originalitãții,, pentru 
diasonul ,,Istoria speologului,,. La acest eveniment organizația noastrã și-a 
asumat asigurarea protecției și conservãrii a 8 peșteri. 
Am identificat, explorat, topografiat, documentat Peștera nr. 4 de la Haldină 
(cod 2237/74) având o dezvoltare de 355 m și o denivelare de -22 m, Peștera 
Bătrână (cod 2237/85) având o dezvoltare de 136,8 m și o denivelare de -0,5 
m,  Av. Socolovăț nr.4 (cod 2238/78) având o dezvoltare de 117,5 m și o 
denivelare de -12,5 m, Av. Prieteniei (cod 2243/10) având o dezvoltare de 
100,4 m și o denivelare de -16,9 m, Peștera Strategică (cod 2243/45) având 
o dezvoltare de 217 m și o denivelare de -15 m, Av. Curat (cod 2243/65) 
având o dezvoltare de 240 m și o denivelare de -24,4 m. 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea Peșterii 
Comarnic (cod 2243/3) având o dezvoltare suplimentară de 1160 m și o 
denivelare de -40 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 2.300 m de galerii ale 
cavităților. 
1985 Organizația desființează Filiala Anina a Cercului de Speologi 
Amatori Exploratorii.  
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 1 mai la Comarnic 
pentru explorarea Avenului de la Padina Seacã. 



Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 23 august la 
Comarnic pentru explorarea și cartarea peșterilor din valea Toplița - 
Comarnic. 
Am participat la Speo-Sportul organizat în luna octombrie la Cluj-Napoca. 
Distincțiile obținute au fost: locul 1, ,,Premiul FRTA,, ,,Premiul pentru 
Cadastru,,. 
Am identificat, explorat, topografiat, documentat Peștera Exploratorii 85 
(cod 2243/85) având o dezvoltare de 5175 m și o denivelare de 48,6 m, 
Peștera nr. 4 din Navesul Mare (cod 2237/86) având o dezvoltare de 111,3 
m și o denivelare de 13 m.  
În total au fost explorați și topografiați anual 1380 m de cavități. 
1986 Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 1 mai la 
Comarnic pentru explorarea și cartarea Peșterii Exploratorii 85 și pentru 
marcarea cu fluoresceinã a traseului ponorul mare din valea Comarnic – 
izbucul Peștera Racovițã. 
Am participat la Festivalul ,,Speologia Științã Artã Pasiune,, unde am 
obținut trofeul ,,Buila-Vânturarița. 
Karban Gunther descoperã o specie nouã pentru științã, isopodul 
Banatoniscus karbani în Peștera nr. 1 din Cariera Nouã, valea Domanului. 
Am organizat aniversarea a 25 de ani de activitate, în perioada 6-7 
septembrie la Avenul din Poiana Gropii fiind invitați speologii din alte 
organizații din țarã. 
Am dotat asociația cu Jumare (blocatoare) turnate în uzinã de Țigla Mișca, o 
premierã în România privind confecționarea acestor echipamente. 
Am participat la Speo-Sportul organizat în luna octombrie la Izvorul 
Mureșului. Distincțiile obținute au fost: locul 2, ,,Cupa CCSS,, locul 3 la 
etapa finalã, ,,Premiul Hidro-carst,, și ,,Premiul Exploratorii,, pentru 25 de 
ani de activitate. 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea Peșterii 
Exploratorii 85 (cod 2243/85) având o dezvoltare de 5.175 m și o denivelare 
de 48,6 m.  
În total au fost explorați și topografiați anual 5.640 m de galerii ale 
cavităților. 
1987 Am participat în luna aprilie la Festivalul ,,Speologia Științã Artã 
Pasiune,, unde am obținut pentru a treia oarã consecutive trofeul ,,Buila-



Vânturarița intrând astfel în posesia lui definitiv, precum și numeroase alte 
premii. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 1 mai la Comarnic 
pentru repararea porților Peșterii Popovãț și Peșterii Comarnic, explorarea și 
cartarea unor avene, colectarea de fauna cavernicolã. 
Karban Gunther participã pentru prima data în calitate de monitor la școala 
naționalã de biospeologie organizatã la Cloșani. 
Am participat la Speo-Sportul organizat în luna octombrie la Costinești. În 
premierã naționalã am prezentat ,,Cadastrul electronic al peșterilor,, o 
aplicație realizatã pe un ,,Comodore 64,, computer extrem de rar întâlnit în 
România. Programatorul a fost Țigla Mișca. 
Am identificat, explorat, topografiat, documentat Peștera de la Turbină (cod 
2235/20), având o dezvoltare de 1056 m și o denivelare de 41 m, Peștera 
Comarnic (cod 2243/3) având o dezvoltare suplimentară de 1.750 m și o 
denivelare de -40 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 1.160 m de galerii ale 
cavităților. 
1988 Organizația rãmâne fãrã sediu și magazia de echipamente de la 
Ateneul Tineretului. Întâlnirile se desfãșoarã la domiciliul lui Karban 
Gunther din str. Enescu, Reșița. 
Am participat în luna aprilie la Festivalul ,,Speologia Științã Artã Pasiune,,, 
unde am prezentat machete unei invenții numitã ,,RoBloCob,,. Este un 
echipament multifunctional (coborâtor, blocator, scripete, scripete blocator) 
inventat/proiectat de Bãdescu Bogdan și construit de Karban Gunther. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 1 mai la Comarnic 
pentru explorarea peșterilor din zona Navesul Mare, Popovãț. 
Am identificat, explorat, topografiat, documentat Peștera Descendentă (cod 
2237/88) având o dezvoltare de 294 m și o denivelare de -46,5 m, Av. dintre 
Brândușe (cod 2240/113) având o dezvoltare de 288 m și o denivelare de -
43,5 m, Peștera Ramonei (cod 2240/124) având o dezvoltare de 534 m și o 
denivelare de 27,6 m, Av. Tineretului (cod 2240/126) având o dezvoltare de 
146,2 m și o denivelare de -33 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 800 m de galerii ale cavităților. 
1989 Organizația desființează Filiala Timișoara a Cercului de Speologi 
Amatori Exploratorii (Ocrotirea Naturii și a Mediului Înconjurător). 



Am identificat, explorat, topografiat, cartografiat, documentat Peștera cu 
Gururi (cod 2238/98) având o dezvoltare de 110,3 m și o denivelare de 30,5 
m și Av. Mare (cod 2241/14) având o dezvoltare de 67,1 m și o denivelare 
de -55,9 m. 
Am efectuat ridicarea topografică de înaltă precizie cu teodolitul Theo020, 
cartografierea și documentarea Peșterii Cuptorul Porcului (cod 2240/8) 
având o dezvoltare de 355,7 m și o denivelare de 21,4 m.  
În total au fost explorați și topografiați anual 300 m de galerii ale cavităților. 
1990 Se modificã denumirea în Clubul de Speologie Exploratorii Reșița 
(CSER). Organizația devine independentă, fără apartență sau personalitate 
juridică. Întâlnirile, cadastrul peșterilor și o parte din echipamente sunt 
gestionate la domiciliul lui Bogdan Bădescu din str. Rapsodiei, Reșița. 
Ulterior se obține din nou un sediu, doar pentru ședințe, la Ateneul 
Tineretului – Fundația pentru Tineret. 
Organizația desființează Filiala Băile Herculane a Cercului de Speologi 
Amatori Exploratorii. 
Organizația devine membru fondator al Societății Bănățene de Speologie în 
urma adunării generale a asociațiilor speologice din județele Caraș-Severin 
și Timișoara, desfășurată la Cabana Diana, Maial, orașul Anina. 
Amenajăm poligonul de antrenament în zona intrării în Peștera cu Gheață, 
Comarnic. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 1 mai în Valea 
Rudãria - Valea Berzasca pentru cercetarea zonei carstice și explorarea 
peșterilor. 
Am identificat, explorat, topografiat, cartografiat, documentat Av. cu Sală 
(cod 2238/107) având o dezvoltare de 140 m și o denivelare de -30 m. 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea a Peșterii 
din Valea Toplița (cod 2243/1) având o dezvoltare de 165,4 m și o 
denivelare de 20 m.  
În total au fost explorați și topografiați anual 880 m de galerii ale cavităților. 

Fondarea juridicã 
1991 Se modificã denumirea în Asociația Speologică Exploratorii Reșița 
(ASER) și se dobândește personalitatea juridică prin constituirea asociației 
(organizație neguvernamentală cu personalitate juridică înființată la data de 
30/15.10.1991 de către Judecătoria Reșița). Membrii fondatori ai persoanei 



juridice sunt: Ardelean Stela, Balogh Alfred, Bădescu Bogdan Victor, 
Cercel Constantin, Dascălu Mihai, Dorca Eva, Florea Adrian, Heinz Ioan, 
Imling Ion, Joldeș Nelu, Kovacs Gabor, Lauritz Günther Felix, Miculeanici 
Manfred, Miculeanici Simona, Nania Victor, Oprea Ștefan, Oțelariu Alin 
Florin, Puia Darius, Răzvan Ioan, Suru Ana, Suru Mihail Alexandru, Suru 
Victor Anghel, Veverca Nicolae, Vuia Romulus si Zambo Zoltan. 
Sediul pentru întâlniri și finanțarea unor activități sunt asigurate de Agenția 
pentru Supravegherea și Protecția Mediului (Str. Lalelelor nr. 2, Reșița). 
Obiect de activitate: speologie, protecția mediului, turism, alpinism și 
escaladă. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în data de 1 mai în Poiana 
Țeria/Cheile Carașului pentru explorarea avenelor. 
Am identificat, explorat, topografiat, cartografiat, documentat Av. Rudărica 
(cod 2215/3) având o dezvoltare de 240 m și o denivelare de -43,3 m, 
Peștera cu Trei Etaje (cod 2237/97) având o dezvoltare de 100 m și o 
denivelare de 17 m, Av. Socolovăț (cod 2238/2) având o dezvoltare de 73,5 
m și o denivelare de -50,1 m, Av. Morții (cod 2238/106) având o dezvoltare 
de 122,7 m și o denivelare de -47,3 m, Av. Dibaci (cod 2238/109) având o 
dezvoltare de 170 m și o denivelare de -72,3 m, Peștera Frumoasă (cod 
2240/100) având o dezvoltare de 141 m și o denivelare de -1,7 m și Av. 
Bizonului (cod 2246/60) având o dezvoltare de 444,7 m și o denivelare de -
101 m. 
Am efectuat o nouă ridicare topografică, cartografiere și documentare la 
Peștera Lungă (cod 2240/29) având o dezvoltare de 211,2 m și o denivelare 
de 8,6 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 2.320 m de galerii ale 
cavităților. 
1992 Sediul organizației este asigurat de Partidul Mișcarea Ecologistă din 
România (Str. Lalelelor nr. 2, Reșița). 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în august în Poiana Logor, 
Cãrbunari, Munții Locvei pentru explorarea avenelor. 
Am participat la tabăra de explorare și cartare a Avenului de sub vârful 
Grind din Munții Piatra Craiului alături de alte asociații speologice. 
Am identificat, explorat, topografiat, cartografiat, documentat Av. din Valea 
Ulmului Mic (cod 2227/74) având o dezvoltare de 403,4 m și o denivelare 
de -102,5m, unde am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și 
documentarea 



Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea peșterii de 
la Fagul Împreunat (cod 2226/1) având o dezvoltare de 167,2 m și o 
denivelare de -27 m si a Peșterii Liliecilor (cod 2240/20) având o dezvoltare 
de 768 m și o denivelare de 50 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 1.520 m de galerii ale 
cavităților. 
1993 Am participat la Festivalul Național de Speologie - Științã, Artã și 
Pasiune organizat la Râmnicu Vâlcea în perioada 8-11 aprilie 1993, unde am 
obținut Locul 1 pentru Graficã (Bogdan Bãdescu).  
Am identificat, explorat, topografiat, cartografiat, documentat Av. lui Luță 
(cod 2246/76) având o dezvoltare de 108 m și o denivelare de -32 m. 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea Peșterii 
Intunecoase din Poiana Roschii (cod 2232/41) având o dezvoltare de 1505,3 
m și o denivelare de -101,2 m.  
În total au fost explorați și topografiați anual 7.940 m de galerii ale 
cavităților. 
1994 Organizația devine membru al Federației Române de Speologie 
(FRS). 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în Poiana 
Roșchii pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 
Am identificat și explorat Peștera din Poiana Pleșiva (cod 2232/55) având o 
dezvoltare de 239 m și o denivelare de -97 m, unde am efectuat ridicarea 
topografică, cartografierea și documentarea  
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea a Av. 
Cioaca Mare (cod 2246/3) având o dezvoltare de 759 m și o denivelare de -
137 m si a Peșterii Comarnic  (cod 2243/3) având o dezvoltare de 6203 m și 
o denivelare de -100 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 1.760 m de galerii ale 
cavităților. 
1995 Organizația devine membru al Fundației pentru Tineret Caraș-
Severin (FTCS). 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în Poiana 
Roșchii pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea peșterii 
Av. din Dolină (cod 2246/4) având o dezvoltare de 217,2 m și o denivelare 



de -129,6 m, a Peșterii Izbuc (cod 2240/78) având o dezvoltare de 141 m și 
o denivelare de 10,5 m si a Peșterii Gaura Turcului (cod 2256/11) având o 
dezvoltare de 1.603,8 m și o denivelare de 76,8 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 4.510 m de galerii ale 
cavităților. 
1996 Asociatia organizează evenimentul speologic național Speo-Sport, la 
Hotel Dacia din Băile Herculane. Evenimentul se bucură de o largă 
participare a asociațiilor speologice și prezența ministrului Marcian Bleahu. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în Poiana 
Roșchii pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 
În total au fost explorați și topografiați anual 1.717 m de galerii ale 
cavităților. 
1997 Sediul organizației revine la Ateneul Tineretului – Fundația pentru 
Tineret și acasă la membrii ca urmare a desființării Partidului Mișcarea 
Ecologistă din România.  
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în Poiana 
Roșchii pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 
În total au fost explorați și topografiați anual 1.200 m de galerii ale 
cavităților. 

Dezvoltarea 
1998 Organizația dobândește un sediu propriu prin donația efectuatã de 
Bogdan Bãdescu (str. Sportului, bl. 5, sc.3, ap. 3, Reșița). Se lucrează la 
schimbarea statutului asociației din 1991. 
Am organizat tabăra de cercetare speologică în luna august în Poiana 
Roșchii pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 
Organizația înființează Filiala Anina a Asociației Speologice Exploratorii. 
Coordonatorul filialei este ales Klump Peter. 
Am identificat, explorat, topografiat, cartografiat, documentat Peștera 
Cicalavăț (cod 2222/25) având o dezvoltare de 350,8 m și o denivelare de 
5,5 m.  
În total au fost explorați și topografiați anual 1.644 m de galerii ale 
cavităților. 
1999 Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în Poiana 
Odobașnița, Munții Aninei pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 



Am identificat, explorat, topografiat, cartografiat, documentat Peștera 
Alibeg (cod 2222/8) având o dezvoltare de 170 m și o denivelare de 4,3 m, 
Av.lui Ioji (cod 2232/80) având o dezvoltare de 180 m și o denivelare de -
79,2 m, Av. Explorator (cod 2232/76) având o dezvoltare de 399,8 m și o 
denivelare de -111,5 m. 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea Avenului 
Râurilor Suspendate (cod 2232/79) având o dezvoltare de 400 m și o 
denivelare de -68 m si a Peșterii U. Lomu (cod 2222/5) având o dezvoltare 
de 198 m și o denivelare de 2 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 1.426 m de galerii ale 
cavităților. 
2000 Organizația desființează Filiala Anina a Asociației Speologice 
Exploratorii. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în Poiana 
Roșchii, Munții Aninei pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 
Am identificat, explorat, topografiat, cartografiat, documentat Avenul Dugin 
(cod 2232/ 90) având o dezvoltare de 200 m și o denivelare de -45 m, 
Peștera cu Apă de la Găuri (cod 2236/85) având o dezvoltare de 480 m și o 
denivelare de 15 m, Peștera Cioploaia (cod 2238/18) având o dezvoltare de 
500 m și o denivelare de -50 m,  Peștera Izvorul de la Nuci (cod 2240/146) 
având o dezvoltare de 10 m și o denivelare de 3 m, Av. 8 Martie (cod 
2246/75) având o dezvoltare de 400 m și o denivelare de -40 m, Peștera 
Lazului (cod 2247/16) având o dezvoltare de 740 m și o denivelare de 21 m. 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea Peșterii 
Dușnic (cod 2247/7) având o dezvoltare de 250m și o denivelare de 11,3m, 
a Peșterii cu Zgarieturi (cod 2232/75) având o dezvoltare de 3050 m și o 
denivelare de -157,7 m, a Avenului Gorun (cod 2235/39) având o dezvoltare 
de 150 m și o denivelare de -101 m, a Peșterii cu Apă de la Găuri (cod 
2236/85) având o dezvoltare de 480 m și o denivelare de 15 m, a Peșterii de 
la Vălee (cod 2232/1) având o dezvoltare de 177 m și o denivelare de 6 m, a 
Peșterii de după Cârșă (cod 2238/5) având o dezvoltare de 1400 m și o 
denivelare de 54 m, a Peșterii de sub Cetate 2 (cod 2240/19) având o 
dezvoltare de 715,8 m și o denivelare de 20 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 5.275 m de galerii ale 
cavităților. 
2001 Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în zona 
Cârnealã, Munții Aninei pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 



Am identificat, explorat, topografiat, cartografiat, documentat Peștera 
Ponorul Zânelor (cod 2237/109) având o dezvoltare de 250 m și o 
denivelare de -33 m. 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea a Peșterii 
Țolosu (cod 2240/12) având o dezvoltare de 5.000 m și o denivelare de 95 
m, a Peșterii Gaura de la Capul Baciului (cod 2246/9) având o dezvoltare de 
111 m și o denivelare de 1 m, a Peșterii Pârșului de la Capul Baciului (cod 
2246/10) având o dezvoltare de 281 m și o denivelare de 0 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 7.484 m de galerii ale 
cavităților. 
2002 Am organizat Tabãra Naționalã de Carstologie ediția I și școala 
naționalã de carstologie în luna august în Poiana Bichii, Reșița alãturi de 
Societatea Românã de Speologie-Carstologie pentru cartarea formelor 
exocarstice și instruirea speologilor/studenților. 
Am identificat, explorat, topografiat, cartografiat, documentat Avenul 
Domnesc (cod 2233/99) având o dezvoltare de 464,3 m și o denivelare de -
91,1 m, Peștera Comorilor (cod 2233/136) având o dezvoltare de 354 m și o 
denivelare de -40 m , Avenul Ponorul 99 (cod 2233/156) având o dezvoltare 
de 113,6 m și o denivelare de 49,9 m, Avenul de la Padina cu Spini (cod 
2241/21), având o dezvoltare de 140 m și o denivelare de -45 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 1.377 m de galerii ale 
cavităților. 
2003 Organizația devine membru fondator al Coaliției Natura 2000, 
organizație umbrelă fără personalitate juridică. 
Am organizat Tabãra Naționalã de Carstologie ediția II și școala naționalã 
de carstologie în luna august în Comarnic, Cheile Carașului alãturi de 
Societatea Românã de Speologie-Carstologie pentru cartarea formelor 
exocarstice și instruirea speologilor/studenților. 
În total au fost explorați și topografiați anual 1.663 m de galerii ale 
cavităților. 
2004 Demarăm proiectul Pădurile de Pinus nigra Banatica parte a rețelei 
Natura 2000 în perioada 01.07.2004-31.06.2007. Organizația asigură 
managementul proiectului coordonat de Agenția pentru Protecția Mediului 
Caraș-Severin. Buget 814.770 euro finanțat de Comisia Europeană și 
Guvernul României prin Programul Life. Se realizează reconstrucția 
ecologică a pădurilor cu Pinus nigra ssp. banatica, incendiate. 



Am organizat Tabãra Naționalã de Carstologie ediția III și școala naționalã 
de carstologie în luna august în Comarnic, Cheile Carașului alãturi de 
Societatea Românã de Speologie-Carstologie pentru cartarea formelor 
exocarstice și instruirea speologilor/studenților. 
Am identificat și explorat Avenul Mare de la Confluență (cod 2233/109) 
având o dezvoltare de 231 m și o denivelare de -75,9 m. 
Am identificat și explorat Peștera cu Vânt (cod 2226/49) având o dezvoltare 
de 500 m și o denivelare de 10 m, unde am efectuat ridicarea topografică, 
cartografierea și documentarea.  
În total au fost explorați și topografiați anual 1.055 m de galerii ale 
cavităților. 
2005 Se modificã denumirea în Asociația Speologică Exploratorii (ASE) 
și se modifică Statutul în totalitate la data de 21.12.2005 de către Judecătoria 
Reșița. Obiect de activitate: Conservarea şi protecţia resurselor naturale; 
Cercetarea speologică-carstologică; Crearea şi gestionarea bazelor de date; 
Amenajarea si promovarea zonelor turistice; Promovarea artelor vizuale şi 
activităţi de editare; Conservarea resurselor cultural istorice; Intervenţii în 
situaţii de criză; Acţiuni educative. 
Am organizat Tabãra Naționalã de Carstologie ediția IV și școala naționalã 
de carstologie în luna august în Cãrbunari, Munții Locvei alãturi de 
Societatea Românã de Speologie-Carstologie pentru cartarea formelor 
exocarstice și instruirea speologilor/studenților. 
Se înființează biroul local Germania (Koning-Karlstr. 19, Stuttgart). 
Coordonator este ales Cristian Oșan. 
Se înființează biroul local America (9540 Morningside Loop, 306, 
Anchorage, Alaska). Coordonator este ales Shawna Compton. 
Am identificat, explorat, topografiat, cartografiat, documentat Peștera din 
Ogașul Vulpii (cod 2226/52) având o dezvoltare de 250 m și o denivelare de 
8 m, Avenul Ponorul de pe Piatra Albă (cod 2246/106) având o dezvoltare 
de 140 m și o denivelare de -38 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 884 m de galerii ale cavităților. 
2006 Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în zona 
Cârnealã pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor.  
În total au fost explorați și topografiați anual 690 m de galerii ale cavităților. 

Dimensionare naționalã/internaționalã 



2007 Organizația devine membră a Uniunii Internaționale pentru 
Conservarea Naturii cu statut de organizație națională (categoria B 
național). 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în zona Groapa 
Iepii, Iabalcea, pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 
În total au fost explorați și topografiați anual 855 m de de galerii ale 
cavităților. 
2008 În total au fost explorați și topografiați anual 416 m de galerii ale 
cavităților. 
2009 Demarăm proiectul Managementul conservării habitatului 8310 din 
Situl Natura 2000 Semenic – Cheile Carașului în perioada 01.01.2009 -
31.12.2011. Organizația asigură managementul tehnic al proiectului 
coordonat de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Timiș. Buget 
546.159 euro finanțat de Comisia Europeană și Guvernul României prin 
Programul Life. Se realizează restaurarea și depoluarea a 65 de peșteri și 
protecția prin montarea grilajelor la 45 de peșteri. 
22.03.2009 Marcarea cu fluoresceină a rețelei subterane Peștera Ponorul 
Olenica – Peștera de sub Cetate II – Peștera Izvorul de la Nuci. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în valea Olenica 
pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în Cãrbunari, 
Munții Locvei pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 
Am identificat și explorat Peștera Tritonilor (cod 2226 ) având o dezvoltare 
de 15 m și o denivelare de -1,5 m. 
Am efectuat ridicarea topografică de precizie (teodolit, Sunto), 
cartografierea și documentarea galeriei principale din Peștera Țolosu (cod 
2240/12) pentru dezvoltarea de 2.000 m și o denivelare de 95 m.  
În total au fost explorați și topografiați anual 769 m de galerii ale cavităților. 
2010 Organizația devine membru fondator al Asociației Grupului de 
Acțiune Locală Clisura Dunării. 
Organizația devine membră al Comitetului de monitorizare a Programului 
IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia prin nominalizarea 
lui Bogdan Bădescu. 



Organizația devine membră a Comisiei de acordare a custodiilor ariilor 
naturale protejate din regiunea Vest prin nominalizarea lui Bogdan 
Bădescu. 
Organizația aderă la inițiativa IUCN – Countdown 2010 
Organizația înființează Filiala Timișoara a Asociației Speologice 
Exploratorii, fără personalitate juridică și membrii. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în Poiana Roșchii 
pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 
Am identificat, explorat, topografiat, cartografiat, documentat Avenul Mare 
de la Tunel (cod 2246/101) având o dezvoltare de 160 m și o denivelare de -
58 m si Avenul 110 (cod 2246/110) având o dezvoltare de 200 m și o 
denivelare de -60 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 1.011 m de galerii ale 
cavităților. 
2011 Organizația desființează Filiala Timișoara a Asociației Speologice 
Exploratorii. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în zona Sodol 
pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea Peșterii de 
sub Cetate 2 (cod 2240/19) având o dezvoltare de 2000 m și o denivelare de 
20 m  
În total au fost explorați și topografiați anual 3.261 m de galerii ale 
cavităților. 
2012 Organizația se retrage din calitatea de membru al Fundației pentru 
Tineret Caraș-Severin (FTCS). 
Organizația se retrage din calitatea de membru al Coaliției Natura 2000. 
Participăm la proiectului “Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi 
habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate” prin 
contractual de prestări servicii „Monitorizarea stării de conservare a 
peşterilor şi speciilor de lilieci de interes comunitar din Munţii Banatului” în 
perioada 11.07.2012 - 10.05.2015 derulat de asocierea dintre Academia 
Română, Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” şi Asociaţia pentru 
Protecţia Liliecilor din România.  
Participăm la proiectul “Elaborarea Planului de management al Parcului 
Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa (ROSCI 0031 şi ROSPA 0020 Cheile Nerei 



– Beuşniţa)” prin contractul de prestări servicii „ Servicii realizare studii - 
Inventarierea si cartarea habitatului 8310 si a speciilor de lilieci.” în 
perioada 10.09.2012 – 25.08.2014 derulat de Universitatea de Ştiinţe 
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în valea Rudãriei 
– valea Berzasca pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea Av. din 
Poiana Gropii (cod 2246/1) având o dezvoltare de 1.760 m și o denivelare de 
-244,0 m.  
În total au fost explorați și topografiați anual 2.473 m de galerii ale 
cavităților. 
2013 Se desființează biroul local Germania (Koning-Karlstr. 19, Stuttgart). 
Se desființează biroul local America (9540 Morningside Loop, 306, 
Anchorage, Alaska). 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna august în Cãrbunari, 
Munții Locvei pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor. 
Am identificat, explorat, topografiat, cartografiat, documentat Peștera Izvor 
(cod 2233/164) având o dezvoltare de 218,3m și o denivelare de 22,8 m  
Am efectuat ridicarea topografică/reambularea, cartografierea și 
documentarea a Avenului Neagu Văleanu (cod 2233/97) având o dezvoltare 
de 584,7 m și o denivelare de -65,2 m, Avenul Domnesc (cod 2233/99) 
având o dezvoltare de 464,3 m și o denivelare de -91,1 m, a Peșterii 
Comorilor (cod 2233/136) având o dezvoltare de 354,0 m și o denivelare de 
-40 m, a peșterii Avenul Ponorul 99 (cod 2233/156) având o dezvoltare de 
113,6 m și o denivelare de 49,9 m, a Peșterii Avenul Mare de la Confluență 
(cod 2233/109) având o dezvoltare de 231 m și o denivelare de -75,9 m, a 
Peșterii Izvor (cod 2233/164) având o dezvoltare de 218,3 m și o denivelare 
de 22,8 m, a Peșterii Boilor (cod 2227/10) având o dezvoltare de 113,3 m și 
o denivelare de 10,9 m, a Peșterii Gaura Porcarului (cod 2227/13) având o 
dezvoltare de 193,4 m și o denivelare de 19 m, a Peșterii Dubova (cod 
2227/14) având o dezvoltare de 333,4 m și o denivelare de 37,3 m, a Peșterii 
Ponor Plopa (cod 2233/1) având o dezvoltare de 2269,0 m și o denivelare de 
38,6 m, a Peșterii Ponor Uscat 1 (cod 2233/2) având o dezvoltare de 200,9 
m și o denivelare de 27,3 m, a Peșterii de la Cotu Porcului (cod 2233/4) 
având o dezvoltare de 137,5 m și o denivelare de -20 m, a Peșterii Grota 
Morii (cod 2233/5) având o dezvoltare de 350,3 m și o denivelare de -1 5m, 
a Peșterii Gaurile lui Miloi 2 (cod 2233/9) având o dezvoltare de 135,8 m și 



o denivelare de 6,1 m, a Peșterii Avenul din Dosul Simionului (cod 2234/5) 
având o dezvoltare de 133 m și o denivelare de -42,8 m, a Peșterii Elena 
(cod 2234/6) având o dezvoltare de 141,3 m și o denivelare de -6,6 m, a 
Peșterii bijuteria din muntele Rol (cod 2234/11) având o dezvoltare de 109 
m și o denivelare de -21,7m, a Peșterii Avenul de la Zbeg (cod 2230/12) 
având o dezvoltare de 110 m și o denivelare de -20 m, a Peșterii Avenul cu 
Peșteră (cod 2233/21) având o dezvoltare de 352 m și o denivelare de -57 m, 
a Peșterii Avenul cu Trei Intrări (cod 2233/29) având o dezvoltare de 131,2 
m și o denivelare de -30,5 m, a Peșterii Avenul Ingemănat de la Valea Ducin 
(cod 2232/23) având o dezvoltare de 104 m și o denivelare de -35,5 m, a 
Peșterii de la Captare (cod 2233/30) având o dezvoltare de 1167,2 m și o 
denivelare de -48,1 m, a Peșterii Avenul Pădurarului (cod 2233/59) având o 
dezvoltare de 268,5 m și o denivelare de -67 m, a Peșterii Avenul cu Apă 
din Begu Mic (cod 2227/34) având o dezvoltare de 134,5 m și o denivelare 
de -27 m, a Peșterii Albe din valea Minișului (cod 2233/63) având o 
dezvoltare de 128,8 m și o denivelare de -12 m, a Peșterii cu Apă din Valea 
Boiștea Mică (cod 2226/22) având o dezvoltare de 400 m și o denivelare de 
0 m, a Peșterii Meandrate (cod 2232/54) având o dezvoltare de 323 m și o 
denivelare de -46 m, a Peșterii Avenul celor Trei (cod 2232/51) având o 
dezvoltare de 163,5 m și o denivelare de -70,8 m. 
În total au fost explorați și topografiați anual 14.928 m de galerii ale 
cavităților. 
2014 Demarăm proiectul ,,Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 
2000 Cheile Nerei – Beuşniţa,, (cod LIFE13NAT/RO/001488) în perioada 
01.07.2014 – 31.12.2021 în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului 
Timișoara. Buget: 849.430,00 euro cofinanțat 50% de Comisia Europeana 
prin Programul LIFE + Natura &Biodivesitate şi 50% de Guvernul României. 
Scopul proiectului este de reabilitare și conservare a habitatului 8310 din 
Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa, respectiv a 110 cavități închise 
publicului (avene şi peşteri), degradate sau poluate, reasigurându-se astfel 
habitatele naturale pentru mai multe specii de chiroptere (lilieci). Totodată se 
urmărește dezvoltarea unei metodologii la nivel regional, național și 
european, de bună gestionare a  habitatului 8310, prin implicarea activă a 
comunităților locale. 
Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna aprilie în Comarnic 
pentru cercetare speologicã. 



Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna iulie în satul Bigãr, 
Munții Almãjului pentru explorarea și cartarea peșterilor/avenelor, cartarea 
morfologicã și hidrogeologicã. 
Am organizat cursul de Geologie cu aplicații în speologie, Conf. dr. M.E. 
Popa la Laboratorul de teren Dilcher-Popa din satul Bigăr, Munții Almăjului. 
În total au fost explorați și topografiați anual 8.595 m de galerii ale 
cavităților. 
2015 Am participat alături de A.S. Prusik la tabăra de cercetare speologică 
organizată în zona sat Peștera, Munții Poiana Ruscăi pentru explorarea și 
cartarea peșterilor/avenelor. 
În total au fost explorați și topografiați anual 200 m de galerii ale cavităților. 
2016 Am organizat Congresul Național de Speologie ediția a 44-a la Oravița 
în perioada 3-15.09.2016. Coorganizatori au fost Federația Română de 
Speologie și Asociația Speologică Speocaraș, iar colaboratori Asociația 
Speologică Prusik, Asociația Speologică Speleoteam, Asociația Speologică 
Speotimiș și Primăria Oravița. 03-07 activități precongres, 08-11 activități 
congres și 12-15 activități post-congres.  
În total au fost explorați și topografiați anual 480 m de galerii ale cavităților. 
2017 Am organizat tabãra de cercetare speologicã în luna aprilie în 
Cãrbunari, Munții Locvei pentru cercetare speologicã.  
În total au fost explorați și topografiați anual 1.000 m de galerii ale 
cavităților. 
2018 Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea 
Avenului Mare (cod 2226) având o dezvoltare de 80 m și o denivelare de -50 
m si a Peșterii Izvorul de la Nuci (cod 2240/146) având o dezvoltare de 2.000 
m și o denivelare de 10 m.  
În total au fost explorați și topografiați anual 2.080 m de galerii ale 
cavităților. 
2019 Demarăm proiectul ,,Să facem lumină în peșterile României,, în 
perioada 15.03.2019 -14.04.2020. Buget 70.205,50 lei finanțat de Fondul 
pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea 
Societății Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit 
de Enel România și Ursus Breweries. Obiectivele proiectului sunt: 
1. Analiza legislației incidente, actuale, în cinci state europene; 2. 
Promovarea unui act normativ cadru al peșterilor din România; 3. Crearea 



platformei de asistență juridică pentru speologi; 4. Dezvoltarea 
organizațională a 42 de organizații speologice. 
Am realizat noul website al organizației www.exploratorii.org și platforma 
online Speolegis. 
Am redactat propunerea legislative ,,Legea peșterilor,, și a desfășurat 
consultările cu factorii interesați din domeniu. 
Am efectuat ridicarea topografică, cartografierea și documentarea Peșterii 
Tritonilor (cod 2226) având o dezvoltare de 1.980 m și o denivelare de 37 
m. În total au fost explorați și topografiați anual 500 m de galerii ale 
cavităților. 
2020  Am realizat și tipărit cartea ,,Harta Carstului din România,, planșa 
,,Harta Carstului din România,,, cartea ,,Catalogul organizațiilor speologice 
din România,, și cartea ,,Îndrumarul juridic al speologului,,. 
Am contribuit alături de Agenția pentru Protecția Mediului Timișoara la 
finalizarea lucrările de restaurare și depoluare a 112 peșteri și avene 
(habitatului 8310) din Situl de Importanță Comunitară Cheile Nerei – 
Beușnița. 
Am organizat tabăra de cercetare speologică în luna august în Poiana Roșchii 
pentru cercetare speologicã. În total au fost explorați și topografiați anual 200 
m de galerii ale cavităților. 
Am actualizat baza de date speologică a asociației pentru toate peșterile și 
deschiderile carstice identificate. 
Am demarat realizarea cărților ,,Atlasului habitatului 8310 din Situl de 
Importanță Comunitară Cheile Nerei – Beușnița, peșteri și avene; Planul 
național de acțiune pentru conservarea habitatului 8310; Habitatul 8310 
Peșteri care nu sunt deschise publicului în România; Conservarea habitatul 
8310 peșteri care nu sunt deschise publicului și a speciilor de chiroptere din 
situl Cheile Nerei – Beușnița; Bune practici pentru inventarierea și cartarea 
Habitatului 8310 – Peșteri. 

 
Rezultate speologice 

 
În perioada 1961 – 2020 au fost identificate, explorate, topografiate, 
reambulate, documentate 1.650 de cavități din care 137 (8,3%) de cavități au 
dezvoltări mai mari de 100 m.  

http://www.exploratorii.org/


La cele 137 de cavități se adaugă topografierea de 2 ori a unor cavități mari 
precum Peștera Comarnic, Avenul din Poiana Gropii, Avenul Cioaca Mare, 
Avenul Groazei. Aceste activități de reluare a topografierii s-a făcut deoarece 
în primii ani de existență ai organizației instrumentele topografice, metodele 
și cunoștințele de topografie erau modeste.  
Din totalul cavităților, 74% reprezintă peșteri și 26% reprezintă avene. 
Dezvoltarea cumulată a cavităților mai mici de 100 m este de 38.830 m 
(35%), iar dezvoltarea cavităților mai mari de 100 m este de 71.970 m (65%). 
Principala zonă carstică în care asociația își desfășoară activitatea speologică 
este Sinclinoriul Reșița – Moldova Nouă, fiind cea mai mare suprafață 
carstică compactă din România cu 694 km2. Ponderea numărului de peșteri 
inventariate/explorate/topografiate este de 71,8 % comparativ cu 28,2 % cât 
reprezintă inventarierile/explorările celorlalte 8 organizații (asociații și 
institut). 
Instrumentele utilizate pentru topografiere au fost: topofilul, busola, 
clinometrul, ruleta, busola minieră, teodolitul. 
Instrumentele utilizate pentru localizarea peșterilor au fost GPS-ul, teodolitul 
și busola minieră. 
Cartografierea a fost realizată prin aplicarea metodelor grafice și analitice de 
calcul și reprezentare grafică, iar materialul final prin desenarea în tuș sau 
digital.  
Speologii topografi au fost instruiți în cadrul asociației, iar specializarea au 
făcut-o la Cursurile Naționale de Topografie și Cartografie Speologică 
organizate la Stațiunea de cercetare Cloșani a Institutului de Speologie Emil 
Racoviță. 
Stocarea datelor și a materialelor cartografice au fost făcute în format letric și 
parțial digital la biroul Asociației Speologice Exploratorii începând din 1961 
până în prezent, iar în format letric la Institutul de Speologie Emil Racoviță 
București pentru perioada 1961-1995. 
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Evoluția explorării / topografierii peșterilor în perioada 1961-2020 

 

 
Ponderea dezvoltării cumulate a peșterilor topografiate. 



 

 
Ponderea numărului de peșteri inventariate/explorate/topografiate de către 
organizațiile speologice în sinclinoriul Reșița - Moldova Nouă. 

 

 



Ponderea numărul total de cavități descoperite de Asociația Speologică 
Exploratorii în România. 

Superlative ale rezultatelor organizației 

Cea mai mare suprafață carstică compactă 
din România, cercetată. 

Sinlinoriul Reșița - Moldova 
Nouă, (694 km2) 

Ponderea cavităților identificate / explorate 
/ topografiate în zona carstică principală 

Sinclinoriul Reșița – Moldova 
Nouă (71,8 %) 

Numărul unităților geografice cu zone 
carstice în care am desfășurat activități 

Munții Aninei, Locvei, 
Almăjului, Dognecei, Mic, 
Țarcu, Poiana Ruscăi, Cernei, 
Mehedinți, Piatra Craiului; 
Dealurile Arenișului, Lipovei 
(12 unități geografice) 

Ponderea numărului total de cavități 
descoperite 

15% din peșterile României 
(1.650 cavități) 

Dezvoltarea totală cumulată a peșterilor 
explorate / topografiate 

110,8 km 

Cea mai mare dezvoltare cumulată / an 
topografiată/reambulată 

Anul 2013 
(14.928 m) 

Dezvoltare medie cumulată / an explorată / 
topografiată 

În perioada de 59 de ani 
(1.847 m) 

Numărul cavităților restaurate / depoluate / 
protejate 

P.N. Semenic-Cheile Carașului 
și P.N. Cheile Nerei-Beușnița 
(175 de peșteri și avene) 

Prima peșteră descoperită Peștera Racoviță 
(350,0 m) 

Cea mai lungă peșteră descoperită și cartată Peștera Exploratorii 85  
(5.175,0 m) 

Cel mai adânc aven explorat Av. din Poiana Gropii 
(-244,0 m) 

Cel mai adânc aven cartat Av. de Sub Vârful Grind 
(-286,2) 

Cel mai mare puț dintr-un aven Marea Verticală – Av. din 
Poiana Gropii (-72 m) 

Cel mai mare puț dintr-o lucrare artificială Av. din Dealul Dănila 
(-116 m) 

Cea mai înaltă sală Sala Coloanei – P. Țolosu 
(+63 m) 



Cea mai lungă sală Sala Exploratorii – P. de la 
Stâna lui Ivașcu (100 m) 

Cel mai lung sifon temporar, explorat Peștera Țolosu 
(320 m -48 m) 

Peștera cu cele mai numeroase sifoane Peștera Tritonilor (1.980 m) 
20 de sifoane 

Cea mai mare cascadă Puțul mare – Av. de la Stâna 
lui Ivașcu (32 m) 

Cea mai concreționată peșteră Peștera Răsuflătoarei 
(740 m) 

Cea mai dificilă peșteră Peștera cu Zgârieturi 
(3.050 m) 

Cea mai importantă joncțiune P. din valea Raicovacea –
Peștera Ciploaia (500 m) 

Cel mai complex și adânc sistem carstic 
demonstrat prin marcări cu fluoresceină 

Poiana Roșchii – Lăpușnic 
(-445 m denivelare) 

Cel mai lung sistem carstic demonstrat prin 
marcări cu fluoresceină 

Olenica – Izvorul de la Nuci 
(4 km) 

Cel mai complex sistem carstic demonstrat 
prin marcări cu fluoresceină 

Peștera Olenica – Peștera de 
Sub Cetate II – Peștera Izvorul 
de la Nuci – Izvorul de sub 
Viaduct – Peștera de după 
Cârșă – Avenul Raicovacea 

Cea mai precisă cartare Peștera Cuptorul Porcului 
(gradul 7) 

Cel mai lung bivuac Avenul Bizonului 
(3 zile) 

Cea mai lungă tură de explorare continuă Peștera Exploratorii 85 
(24 h) 

Cea mai mare finanțare obținută LIFE 13 NAT/RO/001488  
UE, Programul Life + 
(849.430,00 Euro) 

Cel mai mare centru multifuncțional 
speologic - Centrul de educație și 
promovare turistică Cărbunari 

18 locuri de cazare; sală de 
curs; bucătărie (230 mp 
clădiri;1.300 mp spațiu verde) 

Sediu social, proprietate a organizației Birou, sală de conferință, 
magazine (38 mp) 

Muzeul Speologiei Monument istoric Oravița 
(600 mp suprafață utilă) 



 
Parteneri și colaboratori 

 
Am avut parteneriate și colaborări cu 50 de organizații din care 22 de 
asociații speologice din România, Germania, Polonia, Cehia, Belgia, Ungaria 
și Serbia. 

• Societatea Română de Speologie – Carstologie 
• Asociația Speologică Speocaraș 
• Asociaţia Speologică Stix Braşov 
• Asociația Clubul de Speologie Cristal Tm. 
• Asociaia Clubul de Speologie Avenul 
• Asociația Speologică Focul Viu 
• Asociația Clubul de Speologie Politehnica Cluj 
• Asociația Speologică Hades 
• Asociaţia Prusik Timişoara 
• Asociația Speologică Speotimiș 
• Asociația Speleoteam 
• Asociația Speologică Coada Vacii 
• Asociația Clubul de Speologie Speodava 
• Asociația Speologică Speowest 
• Asociația Speologică Sfinx București 
• Asociația Clubul de Speologie Montana 
• Asociația de Turism Montan și Ecologie Speo-Alpin-MH 
• Asociația Clubul Sporturilor Montane 
• Clubul Academic de Speologie și Alpinism (ASAK), Belgrad, 

Serbia 
• Arbeitskreis Kluterthöhle e.V. – Ennepetal, Germania  
• Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego 
• Asociaţia Cogito 
• Asociaţia Bike Attack 
• Asociaţia Banat-Ja 
• Asociaţia AID-ONG 
• Asociația Jezgro, Pancevo, Serbia 
• Fundaţia „Pact pentru Dezvoltare Durabilă” 
• Fundaţia ProTehnica 
• Asociaţia Tineretului Cărăşan 
• Administraţia Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului 



• Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa 
• Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier 
• Administraţia Parcului National Djerdap, Serbia 
• Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timișoara 
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Timișoara 
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraș Severin 
• Administrația Bazinală de Apă, Reşiţa 
• Prefectura Caraş Severin 
• Consiliul Judeţean Caraş Severin 
• Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional a Jud. CS 
• Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin 
• Direcţia Silvică Caraş-Severin 
• Direcţia de Statistică a Judeţului Caraş-Severin 
• Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin 
• Muzeul Judeţean de Istorie Caraş-Severin 
• Institutul de Speologie Emil Racoviţă 
• Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa 
• Compania Ecorem n.v., Belgia 
• SC Bit Banat SRL 

 
 
 

Finanțatori, contractori, sponsori, parteneri 
 
Finanțarea asociației a fost asigurată prin 32 de programe de finanțare 
diferite acordate de 6 fundații, 6 societăți comerciale, 3 institute de cercetare 
și învățământ, 8 instituții publice centrale/locale și 9 instituții internaționale, 
guvernamentale, europene. 
 
Organizații finanțatoare: 

• Fundația pentru Parteneriat Miercurea-Ciuc (FPT), 
• Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom),  
• Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC),  
• Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu 

Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Ursus 
Breweries – (Fondului pentru Inovare Civică) 



• Centrul Regional de protecţie a mediului pentru Europa Centrală și 
de Est, (REC-Romania),  

• Fundația EuroNatur (European Nature Heritage Fund) 
Societăți comerciale: 

• Uzina Constructoare de Mașini Reșița (UCMR) 
• Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) 
• Direcția Silvică Caraș Severin (DSCS) 
• Bit Banat (BB) 
• Ștrand Termal Oravița 
• Compania Ecorem n.v., Belgia 

Institute de cercetare: 
• Institutul de Biologie, București (ICBiol) 
• Institutul de Speologie Emil Racoviță (ISER) 
• Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

(USAMVB) 
Instituții publice centrale și locale: 

• Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) 
• Ministerul Tineretului (Eurotin) 
• Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport CS (DJTS) 
• Consiliul Județean Caraș-Severin (CJCS) 
• Primăria orașului Oravița 
• Agenția Regională pentru Protecția Mediului Timiș (ARPM) 
• Agenția pentru Protecția Mediului Timișoara (APM) 
• Agenția pentru Protecția Mediului Reșița (APM) 

Instituții internaționale, guvernamentale, europene: 
• Fondul Global de Mediu (GEF) 
• Guvernul SUA - Corpul Păcii (Peace Corps),  
• Ambasada Regatului Ţărilor de Jos,  
• Flemish Department of Foreign Affairs - Cooperation programme 

CEE - Call 2007  
• Guvernul Angliei - Departamentul de Mediu şi Afaceri Rurale 

(DEFRA)  
• Comisia Europeană – (Phare)  
• Comisia Europeană – (Phare CBS) 
• Comisia Europeană – (POS Mediu Axa IV) 
• Comisia Europeană – (Life Natura+) 
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