REGULAMENTUL REZERVAŢIEI MARINE
VAMA VECHE - 2 MAI
(RO SCI 00269)

Art.1 OBIECTUL ŞI SCOPUL PREZENTULUI REGULAMENT
1. Acest regulament este elaborat în concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență
nr. 57/2007, aprobată şi modificată prin Legea nr. 49/2011 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, și reglementează
activitatea în aria protejată „Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 Mai”.
2. Aria protejată „Acvatoriul litoral marin Vama Veche - 2 Mai”, denumită în continuare
„Rezervatia Marină 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 prevederilor Ordinului Ministrului Mediului şi
Pădurilor 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.
3. Scopul principal pentru care a fost înființată această rezervație este cel de conservare a
biodiversității marine. De asemenea, se urmăreste eliminarea și prevenirea activităților de
exploatare sau utilizare a resurselor care contravin obiectului de conservare, precum și
asigurarea de condiții pentru activitățile de cercetare științifică, educaționale și recreative.
În anumite subzone, prin Regulament, se permit activități tradiționale, permanente sau
temporare.
4. Administrarea rezervației se realizează de către un Custode. Custodia Rezervației este
încredințată de către Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin încheierea unei Convenții de
custodie care stabilește obligațiile și drepturile părților.
5. Scopurile acestei Rezervații Marine sunt:
 Conservarea biodiversității, în special a habitatelor critice și a speciilor periclitate;
 Protecția habitatelor și speciilor de interes pe care se bazează turismul;
 Creșterea productivității pescăriilor, prin: asigurarea împotriva colapsului stocurilor;
creșterea densității și dimensiunilor individuale; creșterea diversității ihtiofaunei;
folosirea acestora ca tampon împotriva exploatării excesive; ca zone de
reproducere; ca zone cu un bun potențial de reproducere și variabilitate genetică;
 Aprofundarea cunoașterii ecosistemului marin prin furnizarea de informații privind
legăturile funcționale, asigurarea de zone-pilot de studiu pentru cercetători, bănci
ecologice și noduri în rețelele de monitoring;
 Crearea unui refugiu pentru speciile exploatate intens;
 Protejarea diversităii genetice a populațiilor exploatate intens;
 Promovarea cooperării transfrontaliere;
 Promovarea unui model de cooperare cu societatea civilă privind protecția și
dezvoltarea durabilă în zona costieră.
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Art.2 DEFINIŢII
1. În sensul prezentului Regulament, termenii utilizați se definesc după cum urmează:
a. activitate subacvatică: vizite subacvatice, cu sau fără aparate de respirat,
organizate de societăți sau asociații, precum și scufundări cu sau fără aparate de respirat
efectuate de persoane fizice;
b. ambarcaţiune: vas plutitor de dimensiuni mici, cu vâsle, vele sau cu motor;
c. barcă/lotcă: ambarcațiune pescărească din lemn sau fibră, cu carena tare și
prova și pupa ascuțite;
d. habitat critic: areal esențial în conservarea unei specii de plantă sau animal
amenințată;
e. yacht: ambarcațiune sportivă cu sau fără vele, utilizată pentru călătorii de
agrement;
f. navă: vehicul pentru transportul pe apă al călătorilor și mărfurilor;
g. pescuit de subzistenţă: tip de pescuit în care peștele capturat este consumat
de pescar sau de familia acestuia;
h. specie ameninţată: specie periclitată, vulnerabilă sau rară;
i. specie de interes: specie de plantă sau animal, atractivă, foarte populară și care
este utilizată pentru focalizarea atenției în campaniile de conservare.
Art.3 DELIMITAREA ȘI ZONAREA REZERVAŢIEI
1. Limitele Rezervației Marine Vama Veche - 2 Mai, 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 şi
prevederilor Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011, sunt cele prezentate
în Anexa nr. 1 a prezentului Regulament.
2. Pentru realizarea unui management eficient, în corelație cu principiile conservării naturii
și cu aspirațiile populației locale, se instituie următoarele zone ale Rezervației Marine Vama
Veche - 2 Mai:

-

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 și 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,
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3. Coordonatele geografice ale celor două zone (în Stereo 70) sunt după cum urmează:
-

Sectoarele zonei A:
257164; 788456

-

şi respectiv:

256493; 788501

257052; 787992

256509; 788802

259130; 788415

256202; 788814

259167; 788447

256190; 788515

Zona B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervaţiei marine (în partea
vestică, linia ţărmului):
260634; 788334
260642; 800173
254039; 800173
255143; 788425

Figura nr. 1 – Limita vestică a rezervaţiei, cu amplasarea zonelor strict protejate
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4. În zona A sunt permise următoarele activităţi:
- desfăşurarea activităţii Serviciului Salvamar;
- accesul navelor Custodelui, Gărzii de Coastă și Marinei Militare aflate în misiune,
precum şi a celor cu misiuni de salvare;
- cercetarea științifică și activitatea de monitoring.
5. În zona B sunt permise toate activităţile specifice zonei A, precum şi următoarele
activităţi:
- pescuitul tradiţional/de subzistenţă al localnicilor, cu următoarele tipuri de
unelte: talian, setci, paragate, năvod de plajă şi undiţe. Este interzisă recoltarea
nevertebratelor;
- libera navigaţie a ambarcațiunilor pescărești tradiționale, numai cu vâsle sau
vele, şi numai în scopul practicării activităților tradiționale;
- îmbăierea și înotul, numai în perimetrul plajelor amenajate, în punctele Vama
Veche și 2 Mai;
- navigația ambarcaţiunilor de agrement, de cel mult 12 m lungime, numai cu
vasle, vele, sau hidrobiciclete, pescuitul sportiv, activitățile subacvatice și cele
educaționale, în condițiile stipulate în prezentul Regulament;
6. Toate activitățile care nu sunt explicit permise prin prezentul Regulament, în zonele A şi
B, sunt strict interzise.
7. Pentru activitățile atipice, care nu au putut fi cuprinse în prezentul Regulament, se
poate obține aprobarea Custodelui numai în baza unei documentații științifice și pe baza
avizelor și autorizațiilor emise de APM Constanța, conform OUG 164/2008 - pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind
protecţia mediului, Monitorul Oficial 808/2008, OUG 114/2007 - pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,
Monitorul Oficial 713/2007, OUG 57/2007 - privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (aprobată prin Legea nr.
49/2011 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
și faunei salbatice), Monitorul Oficial 442/2007, privind protecţia mediului, care să
dovedească, dincolo de orice urmă de îndoială, că respectiva activitate nu dăunează
mediului natural. Custodele își rezervă dreptul de a interzice activitatea respectivă, în
anumite condiții în care se consideră că activitățile sunt dăunătoare pentru mediul marin.
Art.4 SUPRAVEGHEREA ȘI PAZA REZERVAȚIEI
Supravegherea și paza Rezervației sunt destinate să asigure respectarea prezentului
Regulament și să prevină evenimente care pot deteriora starea Rezervației.
1. În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea de supraveghere și pază în
Rezervația Marină este exercitată de personalul autorizat al Custodelui. În exercitarea
activității de pază și supraveghere, Custodele poate apela la cadrele Gărzii de Coastă și ale
Poliției. Condițiile și modalitățile de colaborare între Custode și alte autorități vor fi
stipulate prin protocol de colaborare încheiat între părțile implicate.
2. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (poluări, calamităţi, focare de infecţii
etc.), instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării
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Custodelui. Custodele va informa, la rândul său, Agentia de Protectie a Mediului si Garda
de Mediu Constanța și va cere sprijinul ori de câte ori este cazul.
Art.5 SERVICIUL SALVAMAR
Serviciul Salvamar este destinat
pericol de înec.

prevenirii şi acordării de ajutor persoanelor în

1. Punctele de permanenţă Salvamar în Rezervația Marină sunt stabilite în localitățile 2 Mai
și Vama Veche.
2. Serviciul Salvamar își va desfășura activitatea utilizând doar ambarcațiuni care să nu
genereze poluare.
3. Membrii echipelor Salvamar colaborează cu Custodele în acţiunile de pază organizate pe
teritoriul Rezervației.
ART.6 PREVEDERI REFERITOARE LA CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
Cercetarea științifică efectuată în Rezervație reprezintă studiul amănunţit, efectuat
în mod sistematic, al habitatelor, speciilor și mediului marin, în vederea realizării scopurilor
pentru care a fost creată această arie protejată.
1. Cercetarea ştiinţifică în Rezervația Marină are ca scop primordial conservarea
patrimoniului floristic și faunistic al Mării Negre. Pentru realizarea acestui scop, după
inventarierea speciilor şi evaluarea gradului lor de periclitare, Custodele va asigura
monitorizarea continuă a elementelor endemice, periclitate sau rare, precum şi a
habitatelor caracteristice şi a speciilor indicatoare.
2. Custodele stabileşte măsurile necesare în vederea împiedicării distrugerii voite sau
accidentale, de către om, a speciilor de plante sau animale strict ocrotite de pe suprafaţa
Rezervației.
3. Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Rezervatia marine se desfăşoară in baza
unui aviz emis de Custode.
4. Activitatea de cercetare în Rezervația Marină efectuată de către colaboratori externi ai
Custodelui se va desfăşura pe baza unui contract de colaborare încheiat cu acesta.
Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra
rezultatelor se stabileşte prin contract.
Art.7 INTERDICȚII GENERALE PE ÎNTREG CUPRINSUL REZERVAȚIEI
1. În interiorul Rezervației Marine Vama Veche - 2 Mai, orice activitate care ar putea pune
în pericol siguranța elementelor de mediu protejate și a obiectivelor instituționale ale
Rezervației, conform prezentului Regulament, este interzisă. Sunt interzise în mod special
activitățile următoare:
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a. navigația liberă, cu excepția a ceea ce este explicit stipulat în regulile privind
regimul de siguranță în diferitele zone ale Rezervației;
b. vânătoarea (inclusiv subacvatică), capturarea, colectarea, distrugerea speciilor de
plante și animale prin orice mijloace și orice altă activitate care ar putea prezenta
un pericol pentru aceste specii;
c. activitățile de acvacultură și/sau introducerea de specii exotice;
d. modificarea directă sau indirectă, prin orice mijloace, a caracteristicilor geofizice
ale mediului (colectarea și distrugerea substratului pietros) și a celor biochimice ale
apei, ca și deversarea de reziduuri lichide și solide și introducerea oricăror substanțe
care ar putea schimba, chiar și temporar, caracteristicile mediului marin;
e. activitățile de pescuit care pot genera efecte distructive asupra biocenozelor și
habitatelor bentale;
f. traularea de orice fel, utilizarea oricăror unelte de pescuit care nu sunt explicit
stipulate în prezentul Regulament (cu excepția celor prevăzute în autorizațiile
speciale de pescuit în scop științific);
g. scufundările de orice fel, cu excepția celor explicit stipulate în regulile privind
regimul de siguranță al diferitelor zone ale Rezervației;
h. înotul, cu excepția celor explicit stipulate în regulile privind regimul de siguranță
al diferitelor zone ale Rezervației;
i. utilizarea armelor, explozivilor și a oricăror alte mijoace destructive, ca și a
substanțelor toxice și poluante în mediul acvatic.
j. distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, precum şi a
plăcilor sau a semnelor de marcaj privind delimitarea Rezervației;
2. Pentru cele care nu sunt stabilite prin prezentul Regulament privind disciplina siguranței
în zonele A și B ale Rezervației, rămân în vigoare interdicțiile stabilite prin legile:
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, Legea nr. 192/2001, Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, Legea nr. 280/2003, Ord. 38/ SMI/2004 al
MMGA (ordin comun) - privind aprobarea Codului de conduită pentru activitățile de
recreere din zona costieră, OUG nr. 154/2008 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr.
49/2011 şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, Ord. nr.
159/1266 din 24 iunie 2011 privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor
permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate.
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Art.8 PREVEDERI REFERITOARE LA ÎNOT
1. Înotul este interzis în zona A.
2. Înotul este permis în zona B a Rezervației, numai cu respectarea regulilor impuse de
Serviciul Salvamar.
Art.9 PREVEDERI REFERITOARE LA ACTIVITĂȚILE SUBACVATICE
Activitățile subacvatice pot fi efectuate în scopul: recreerii, accesului la cadrul
natural, conștientizării, observării cadrului natural, prelevării de probe în interes științific,
activităților de intervenție pe mare etc.
9.1 PREVEDERI GENERALE
1. În zona A, scufundările sunt interzise, cu excepția celor desfășurate de Custode în scop
științific.
2. În zona B, scufundările sunt permise numai în baza avizelor emise de Custode, conform
celor stabilite în subarticolele 9.2, 9.3, 9.4, si 9.5 de mai jos.
3. Activitățile subacvatice nocturne sunt strict interzise pe întreg teritoriul Rezervației.
4. În vederea completării veniturilor necesare pentru administrarea Rezervației Vama
Veche - 2 Mai, Custodele poate propune instituirea de tarife pentru emiterea avizelor de
desfășurare a activităților subacvatice, conform legislației.
9.2. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR
SUBACVATICE ÎN ZONA B
1. Custodele poate aproba activități subacvatice pentru persoane fizice sau juridice care se
scufundă atât din barcă, cât și de pe mal, până la maximum 20 scufundători pe zi, numai
în zona B a Rezervației și numai de către scafandri brevetați (NAUI, PADI etc.).
2. Activitățile subacvatice se pot desfășura în lipsa Custodelui.
3. Dreptul de exercitare a acestei activități în zona B se acordă în baza unui aviz valabil 1
an - conform Ordinului nr. 38/SMI/1044/671 din 2004 al ministrului Mediului şi
Gospodăririi Apelor, al ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al
ministrului Sănătăţii privind aprobarea Codului de conduită pentru activităţile de recreere
din zona costieră, punctul I, Art. 2, lit. 3.
4. Ambarcațiunile autorizate prin acest articol nu pot fi mai lungi de 12 m.
5. Custodele stabilește criteriile în baza cărora permisul este valid și intervine în functie de
modificarea statutului persoanelor pentru care s-a emis.
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6. Violarea celor stabilite prin aviz sau prin prezentul Regulament conduce la anularea
avizului și aplicarea de sancțiuni conform Art. 14.
7. Informarea asupra conținutului Regulamentului, în vederea eliberării permisului, se
realizează accesând documentația disponibilă online la adresa www.rmri.ro.
9.3. PROCEDURI PRIVIND ACCESUL, OPRIREA ȘI ANCORAREA
AMBARCAȚIUNILOR ÎN ZONA B ÎN SCOPUL VIZITELOR SUBACVATICE
1. Navigația ambarcațiunilor autorizate de Custode trebuie să se desfășoare cu o viteză de
maximum 5 noduri.
2. Ancorarea ambarcațiunilor aparținând firmelor și asociațiilor autorizate de Custode și a
ambarcațiunilor aparținând persoanelor fizice este permisă numai pe timpul scufundării.
3. Scufundările trebuie să se desfășoare conform cu reglementările în vigoare și, cu
excepția persoanelor fizice, întotdeauna trebuie să existe minimum un scafandru
experimentat (deținător de brevet echivalent NAUI Master Diver) la cinci vizitatori.
9.4. PLANIFICAREA ȘI MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR SUBACVATICE
1. Custodele monitorizează activitățile subacvatice desfășurate în zona B.
2. La plecarea pe mare, în vederea efectuării unor activități subacvatice, deținătorul
avizului de desfășurare a activităților subacvatice este obligat să anunțe Custodele în
legătură cu activitatea ce se va desfășura, prezentând date precum: tipul activității,
locația, durata aproximativă, numar personal.
3. Custodele monitorizează regulat din punct de vedere științific zona unde sunt permise
scufundări, pentru a verifica dacă exista impact asupra mediului.
4. Custodele poate delega oricând un reprezentant care să ia parte la activitățile
subacvatice desfășurate de firme, asociații sau persoane fizice, pentru a verifica
respectarea Regulamentului Rezervației. Subiecții inspectați sunt obligați să coopereze cu
delegatul Custodelui.
5. Custodele, în baza activităților menționate la Articolul 9, poate modifica regulile și
restricțiile privitoare la activitățile subacvatice.
Art.10 PREVEDERI REFERITOARE LA PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ
Pescuitul, activitate de capturare a peștelui sau altor organisme marine, poate fi
efectuat în scop științific, recreativ, de subzistență. Pescuitul comercial este permis numai
în anumite zone, cu unelte pasive, nedistructive. Acvacultura, reprezentată de creșterea
controlată a plantelor și animalelor acvatice, poate avea un impact semnificativ asupra
habitatelor și speciilor din Rezervație.
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1. Acvacultura este strict interzisă în perimetrul Rezervației, precum și de jur-împrejurul ei,
pe o fâșie cu lățimea de 1 Mm, conform Art. 25 alin.(2) din Legea nr. 280 din 24 iunie
2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind
gospodărirea integrată a zonei costiere
2. În zona A sunt interzise orice tip de activități de pescuit, cu excepția celor cu caracter
științific, desfășurate în baza unei Autorizații de pescuit științific emisă de autoritățile
competente, conform legislației în vigoare.
3. Pescuitul sportiv/recreativ este interzis în zona A. În zona B, pescuitul este permis
asociațiilor de pescuit sportiv legal constituite sau unor persoane fizice, pe baza permisului
emis de autoritățile competente, conform legii.
4. Activităţile privind protecţia fondului piscicol și pescuitul comercial din zona B se vor
organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 192/19.04.2001
(republicată), Legii nr. 298 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, precum și ale Ordinului de
Prohibiție anual.
5. Pescarii sportivi nu pot prinde mai mult de 5 kg de pește pe zi, cu excepția cazului în
care au prins un singur pește a cărui greutate depășește 5 kg, conform prevederilor Legii
nr. 192/2001 (modificată de Legea nr. 298 din 28 iunie 2004 ), Anexa 3, art. 4.
6. Capturarea și reținerea peștilor sub dimensiunile legale prevăzute în legislația în vigoare
(Legea nr. 298 din 28 iunie 2004) este interzisă.
7. Faptele ilegale din domeniul pescuitului pot fi constatate atât de personalul Custodelui,
cât şi al celorlalte organizații cu atribuţii în perimetrul Rezervației, împuterniciţi în acest
sens (ANPA și Garda de Coastă), fiind sancționate de organele abilitate în conformitate cu
legislația în vigoare.
8. Este strict interzisă traularea pentru pescuitul în scop comercial.
Art.11 PREVEDERI REFERITOARE LA NAVIGAȚIE
Navigația, reprezentată de traficul navelor maritime, civile sau militare, în incinta
Rezervației, trebuie limitată cât de mult posibil.
1. Se interzice circulația oricărui tip de navă sau ambarcațiune în zona A. Excepție fac
navele sau ambarcațiunile care sunt angrenate în actiuni de cercetare științifică,
aparținând Custodelui. Navele Gărzii de Coastă și Marinei Militare aflate în misiune au
permisiunea să navigheze, să oprească și să ancoreze în toate zonele Rezervației.
2. În zona B a Rezervației este permisă navigația ambarcațiunilor de următoarele tipuri:
a) barcă/lotcă fără motor;
b) alte ambarcațiuni cu vâsle, vele sau motor electric, a câror lungime nu poate
depăși 12 m;
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c) hidrobiciclete.
3. În tot perimetrul Rezervației Marine, navelor și ambarcațiunilor le sunt strict interzise:
a. descărcarea sau deversarea în mare a deșeurilor de orice tip (menajere,
materiale dragate, apa de santină, apă de balast etc.);
b. spălarea tancurilor și deversarea reziduurilor petroliere în mare;
c. poluarea de alt tip a apelor marine.
4. Faptele ilegale săvârșite de navele ce traversează Rezervația Marină pot fi constatate şi
sancţionate atât de personalul Custodelui, cât şi de organizațiile împuternicite în acest sens
- Căpitănia Mangalia și Garda de Coastă.
Art.12 PREVEDERI REFERITOARE LA TURISM
Turismul (activitate recreaționala, 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.
1. Organizarea de activități turistice în zona A a Rezervației este interzisă.
2. În zona B sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea prevederilor
prezentului Regulament.
3. În vederea completării veniturilor necesare pentru administrarea Rezervației Vama
Veche - 2 Mai, Custodele poate propune instituirea de tarife de acces, conform legislației
în vigoare.
Art.13 PREVEDERI REFERITOARE LA REGIMUL DEȘEURILOR
Deșeurile pot proveni din: activitatea turistică, economică, menajeră etc.
1. Navele și ambarcațiunile sunt obligate să respecte Convenția MARPOL 73/78
România a aderat la MARPOL 73/78 - Anexele I şi II - şi a acceptat Anexa V prin Legea nr.
6/1993 pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea
poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie
1978. Anexa III a fost acceptată în forma sa revizuită prin Ordonanţa Guvernului nr.
38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendată, şi a unor amendamente la Convenţia
internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul
încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78) care a fost aprobată prin Legea
nr. 750/2001. Anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 a fost acceptată prin Legea nr.
305/2005 pentru acceptarea Anexei IV revizuite la Convenţia internaţională din 1973
pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la
data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), adoptată de Organizaţia Maritimă
Internaţională prin Rezoluţia MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin
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la Londra la 1 aprilie 2004. De asemenea, România a acceptat toate amendamentele la
această convenţie, adoptate din 1984 până în 2010, care au intrat în vigoare.
2. Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel în Rezervaţia Marină; turiştii și
utilizatorii zonei obligaţia de a colecta deşeurile pe care le generează pe timpul deplasării
în aria Rezervației. Deşeurile colectate vor fi depuse în afara Rezervaţiei şi depozitate doar
în locuri special amenajate.
3. Turiștii aflați pe plajă se vor supune regulilor stabilite de către autoritatea care
gestionează plaja.
ART.14 SANCȚIUNI
Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage, după caz, răspunderea
disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare;
sancțiunile se vor aplica în conformitate cu legislația specifică în vigoare, de către
autoritățile competente.
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Anexa 1 - Harta Rezervaţiei Marine Vama Veche - 2 Mai (ROSCI0269),
după formularul Natura 2000
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