
ANUNT IMPORTANT

Scopul şi categoria de arie protejată în cazul Rezervaţiei „Vama Veche – 2 Mai” 
corespund Anexei 1 din OUG 57/2007 aprobată şi modificată prin Legea nr. 49/2011 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei  salbatice;  conform acesteia,  Rezervaţia  marină  „Vama Veche – 2 Mai”  face 
parte din categoria “Rezervaţie naturală” (corespunzatoare categoriei IV IUCN), având 
scopul  de  a  proteja  şi  conserva  habitatele  marine  şi  speciile  naturale  marine 
importante sub aspect floristic şi faunistic. 

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 si a prevederilor Ordinului Ministrului 
Mediului şi Padurilor nr. 2387/2011, zona a fost trecută în regim special de conservare 
ca sit component al reţelei ecologice europene Natura 2000, cu codul ROSCI0269. 

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. 

De asemenea, pentru buna exercitare a custodiei, INCDM a încheiat un protocol 
de  colaborare  cu  Primăria  Comunei  Limanu  şi  ONG  „Asociaţia  pentru  păstrarea 
tradiţiilor intercomunitare în 2 Mai şi Vama Veche”. 

Noul  Plan  de  Management  va  fi  realizat  în  cadrul  Proiectului  POS  Mediu 
“Management integrat al  reţelei  de situri  marine natura 2000 (SCI)  de la  litoralul 
românesc”, Cod SMIS: 7039, desfăşurat în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice 
şi Medicină Veterinară Bucureşti. INCDM este parte activă în cadrul acestui proiect, 
participând în calitate de Custode la dezbaterile publice legate de întocmirea Planului 
de Management.

Totodată,  INCDM  are  obligaţia  ca  în  termen  de  şase  luni  de  la  preluarea 
Custodiei să întocmească Regulamentul Ariei Protejate, în concordanţă cu Planul de 
Management. 


