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CUSTODE 



 Aria protejată „Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 

Mai” a fost înființată în anul 1980, prin Decizia 31/1980 a 

Consiliului Județean Constanța, și confirmată ca arie protejată 

de Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național, având codul 2.345.  

 

  

 

 

 Conform Deciziei Comisiei 

Europene 2009/92/CE privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară ca 

parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000, precum și 

Ordinului MMP nr. 2387/2011, zona este 

trecută în regim special de conservare ca 

sit component al reţelei ecologice europene 

Natura 2000, cu codul RO SCI 0269. 



 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină 

„Grigore Antipa” Constanţa a fost Custodele acestei arii marine 

protejate în perioada 2004 - 2009, timp în care a desfăşurat o 

intensă activitate de cercetare şi conştientizare publică în zonă, 

dovadă fiind atât numeroasele lucrări ştiinţifice publicate, cât şi 

Planul de Management şi Regulamentul Rezervaţiei, finalizate şi 

depuse spre aprobare la Ministerul Mediului.  

 Începând cu decembrie 

2011, Institutul a preluat din nou 

în custodie Rezervaţia de la Vama 

Veche, pentru o perioadă de cinci 

ani începând cu data de 

13.12.2011, prin convenţia nr. 306, 

încheiata între Ministerul 

Mediului şi Pădurilor şi INCDM.  
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Drd. Mădălina Cristea 
MSc Adrian Filimon 
Dr. Simion Nicolaev 
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DELIMITARE, ZONARE 



ZONAREA FUNCȚIONALĂ 

 Zona A (zona de protecţie 

specială) este împărţită în două 

sectoare care acoperă habitatele 

de importanță europeană 1170-7 

cu Corallina officinalis, 1170-8 cu 

Cystoseira barbata si 1170-10 cu 

Pholas dactylus, precum și epava 

și un perimetru de siguranță în 

jurul acesteia. 

 

 Zona B: zona tampon, 

zona de management durabil, în 

care se permit anumite activități 

economice tradiționale 



DE PROTEJAT: SPECII 
Specii de floră şi faună de interes comunitar/regional: 

Tursiops truncatus - Afalinul  

Phocoena phocoena - Marsuinul  

Alosa immaculata - Scrumbia de Marea Neagră 

Alosa tanaica - Rizeafca  

Pholas dactylus 

Corallina officinalis  

Cystoseira barbata  



DE PROTEJAT: SPECII 



DE PROTEJAT: SPECII 



DE PROTEJAT: HABITATE 
1110: Bancuri de nisip submerse de mică adâncime: 

 

1110-3 Shallow fine sands - Nisipuri fine de mică adâncime 

1110-4 Well sorted sands - Nisipuri bine calibrate 

1110-5 Wave-lashed coarse sands and fine gravels - Nisipuri 

grosiere şi pietrişuri mărunte bătute de valuri 

1110-6 Infralittoral cobbles - Galeţi infralitorali 

1110-8 Sandy muds and muddy sands bioturbated by Upogebia - 

Nisipuri mâloase şi mâluri nisipoase bioturbate de Upogebia 

 

  

  



DE PROTEJAT: HABITATE 
1140 Suprafete de nisip si mâl descoperite la maree joasă 

 

1140-1 Supralittoral sands with or without fast-drying drift lines - 

Nisipuri supralitorale, cu sau fără depozite cu uscare rapidă 

1140-2 Supralittoral slow-drying drift lines - Depozite detritice 

supralitorale cu uscare lentă 

1140-3 Midlittoral sands - Nisipuri mediolitorale 

1140-4 Midlittoral detritus on shingle and boulders - Acumulări 

detritice mediolitorale 

 

 

 



1170 Recifi 

 

1170-2 Mytilus galloprovincialis biogenic reefs - recifi biogeni de 

Mytilus galloprovincialis 

1170-4 Boulders and blocks - Aglomerări de stânci şi bolovani 

1170-5 Supralittoral rock - Stânca supralitorală 

1170-7 Lower midlittoral rock - Stânca mediolitorală inferioară 

1170-8 Infralittoral rock with photophilic algae - Stânca 

infralitorală cu alge fotofile 

 

  

 

 

DE PROTEJAT: HABITATE 

1170-9: Circalittoral rock 

with Mytilus galloprovincialis 

- Stânca circalitorală cu 

Mytilus galloprovincialis 



DE PROTEJAT: HABITATE 



DE PROTEJAT: HABITATE 



              REGULAMENTUL REZERVAȚIEI MARINE 

VAMA VECHE - 2 MAI 
 
 În prezent, Regulamentul Rezervației a fost depus spre 

aprobare la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. 

 

 Noul Plan de Management va fi realizat în cadrul Proiectului 

POS Mediu „Management integrat al reţelei de situri marine Natura 

2000 de la litoralul românesc”, desfăşurat de USAMV Bucureşti. 

INCDM este parte activă în cadrul acestui proiect, participând în 

calitate de Custode la dezbaterile publice legate de întocmirea 

Planului de Management. 



În zona A sunt permise următoarele 

activități: 

- desfășurarea activității Serviciului 

Salvamar; 

- accesul navelor Custodelui, Gărzii de 

Coastă și Marinei Militare aflate în 

misiune, precum și a celor cu misiuni de 

salvare; 

- cercetarea științifică și activitatea de 

monitoring.  



În zona B sunt permise toate activitățile 

specifice zonei A, precum și următoarele 

activități: 

- pescuitul tradițional/de subzistență al 

localnicilor. Este interzisă recoltarea 

nevertebratelor; 

- libera navigație a ambarcațiunilor pescărești 

tradiționale, numai cu vâsle sau vele, și numai 

în scopul practicării activităților tradiționale; 

- îmbăierea și înotul, numai în perimetrul 

plajelor amenajate, în punctele Vama Veche și 2 

Mai; 

- navigația ambarcațiunilor de agrement, de cel 

mult 12 m lungime, numai cu vâsle, vele, sau 

hidrobiciclete, pescuitul sportiv, activitățile 

subacvatice și cele educaționale 



PREVEDERI REFERITOARE LA 

TURISM 

 

Turismul (activitate recreațională, 

efectuată în principal pe mal) poate fi 

extins și în incinta Rezervației, în 

anumite zone, fiind reprezentat de 

activități de îmbăiere și înot, precum și 

de vizite acvatice și subacvatice. 

  

Organizarea de activități turistice în 

zona A a Rezervației este interzisă. 

  

În zona B sunt permise activităţi de 

turism şi de educaţie. 



Comunități și economie locală 

 

 

 

Activitățile tradiționale (pescuit) sunt 

încurajate în zona Rezervației Marine, dat 

fiind că vizăm integrarea acțiunilor de 

protejare a mediului cu dezvoltarea durabilă a 

comunității în care activăm.  



Educație și conștientizare 
publică 

Copiii sunt un grup-ţintă distinct în 

educaţia ecologică pe care 

custodele încearcă să o promoveze 

în zonă. La 5 iunie 2007, la 

iniţiativa INCDM, s-a înfiinţat la 

şcoala din 2 Mai Clubul Junior 

Ranger, alcătuit din 20 elevi cu 

vârste de până la 14 ani, pentru 

acţiuni de educaţie şi 

conştientizare;  



Educație și 
conștientizare publică 

Elevii sunt legitimaţi de 

către custode, instruiţi şi 

echipaţi corespunzător 

pentru acţiuni de patrulare 

în zona plajei; elevii au 

fost atraşi, încă de la 

constituirea grupului, în 

acţiunile de conştientizare 

a turiştilor privind 

importanţa rezervaţiei.  



Educație și conștientizare publică 



                       

 

 

 

 

PUNCT de INFORMARE 

al Rezervației Marine 2 Mai - Vama Veche 

 

Custode - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare  

Marină „Grigore Antipa” 

Partener - Şcoala cu clasele I - VIII, 2 Mai 



PUNCT MOBIL de INFORMARE 

al Rezervației Marine 2 Mai - Vama Veche 

 

Custode - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare 

Marină „Grigore Antipa” 

Partener - Primăria Comunei Limanu 



JUNIOR  
RANGERS 



ZIUA REZERVAȚIEI 



Pentru informaţii suplimentare,  
vă rugăm contactaţi: 

  

 

 

GRUPUL OPERATIV DE LUCRU 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină 

 „Grigore Antipa” 
B-dul Mamaia nr. 300, 900581-Constanţa, ROMANIA 

Tel: +40-241-543288, 540870 
Fax:+40-241-831274 

 
www.rmri.ro 

 




