
 
 

 
REGULAMENTUL REZERVATIEI MARINE 

“ACVATORIUL LITORAL MARIN VAMA VECHE – 2 MAI 
 
 
 

Art.1. OBIECTUL/SCOPUL PREZENTULUI REGULAMENT 
 
1. Acest regulament este elaborat in concordanta cu prevederile Legii nr. 462/2001 si  
reglementeaza activitatea in aria protejata “Acvatoriul litoral marin Vama Veche – 2 Mai”. 
 
2. Aria protejata “Acvatoriul litoral marin Vama Veche – 2 Mai”, denumita in continuare 
“Rezervatia marina 2 Mai - Vama Veche” a fost infiintata in anul 1980, prin Decizia 31/1980 a 
Consiliului Judetean Constanta si confirmata ca arie protejata de Legea nr. 5/2000 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului national, avand codul 2.345.  
 
3. Scopul principal pentru care a fost infiintata aceasta rezervatie este cel de conservare a 
biodiversitatii marine. De asemenea, se urmareste eliminarea si prevenirea activitatilor de 
exploatare sau utilizare a resurselor care contravin obiectului de conservare, precum si asigurarea de 
conditii pentru activitatile de cercetare stiintifica, educationale si recreative. In anumite subzone, 
prin Regulament, se permit activitati traditionale, permanente sau temporare. 
 
4. Administrarea rezervatiei se realizeaza de catre un Custode. Custodia rezervatiei este incredintata 
de catre Agentia de Protectie a Mediului Constanta, prin incheierea unei Conventii de custodie care 
stabileste obligatiile si drepturile partilor. 
 
5. Scopurile acestei rezervatii marine sunt: 

 Conservarea biodiversitatii, in special  a habitatelor critice si a speciilor periclitate; 
 Protectia habitatelor si speciilor carismatice pe care se bazeaza turismul; 
 Cresterea productivitatii pescariilor, prin: asigurarea impotriva colapsului stocurilor; 

cresterea densitatii si dimensiunilor individuale; cresterea diversitatii ihtiofaunei; folosirea 
acestora ca tampon impotriva exploatarii excesive; ca zone de reproducere; ca zone cu un 
bun potential de reproducere si variabilitate genetica; 

 Aprofundarea cunoasterii ecosistemului marin prin furnizarea de informatii privind 
legaturile functionale, asigurarea de zone pilot de studiu pentru cercetatori, banci ecologice 
si noduri in retelele de monitoring;  

 Crearea unui refugiu pentru speciile exploatate intens; 
 Protejarea diversitatii genetice a populatiilor exploatate intens; 
 Promovarea cooperarii transfrontaliere; 
 Promovarea unui model de cooperare cu societatea civila privind protectia si dezvoltarea 

durabila in zona costiera. 
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 Art. 2. DEFINITII 
 
1. In sensul prezentului regulament, termenii utilizati se definesc dupa cum urmeaza: 

 
a. activitate subacvatica: vizite subacvatice cu ghid, cu sau fara aparate de respirat, 

organizate de societati sau asociatii, precum si scufundari cu sau fara aparate de respirat efectuate 
de persoane fizice 

b. amarare: actiunea de a a lega o ambarcatiune cu un cablu, de ţărm, altă navă sau punct 
fix. 
 c.ambarcatiune – vas plutitor de dimensiuni mici, cu vasle, vele sau cu motor. 
 
 d. barca/lotca – ambarcatiune pescareasca din lemn sau fibra, cu carena tare si prova si 
pupa ascutite 
 
 e. habitat critic: areal esential in conseravrea unei specii de planta sau animal amentintata 
 
 f. yacht: ambarcatiune sportiva cu sau fara vele, utilizata pentru calatorii de agrement 
 
 g. nava – vehicul pentru transportul pe apa al calatorilor si marfurilor 
 
 h. pescuit de subzistenta – tip de pescuit in care pestele capturat este consumat de pescare 
sau de familia acestuia 
 
 i. specie  amenintata – specie periclitata, vulnerabila sau rara 
 
 j. specie carismatica – specie de planta sau animal, atractiva, foarte populara si care este 
utilizata pentru focalizarea atentiei in campaniile de conservare 
 
 
 Art. 3 DELIMITAREA SI ZONAREA  REZERVATIEI 
 
1. Limitele Rezervatiei marine 2 Mai - Vama Veche, corespunzatoare suprafetei de 5000 ha, 
stabilita prin Legea nr. 5/2000 sunt cele prezentate in Anexa prezentului Regulament. 

 
2. Pentru realizarea unui management eficient, in corelatie cu principiile conservarii naturii si cu 
aspiratiile populatiei locale, se instituie urmatorele zone ale Rezervatiei marine Vama Veche –  2 
Mai”: 

- zona A: zona strict-protejata, destinata exclusiv cercetarii stiintifice, are o suprafata de 
3.150 ha. 
 
- zona B: zona de siguranta si protectie, in care se permit anumite activitati economice 
traditionale, cu suprafata de 1.850 ha. 
 

3.Coordonatele geografice ale celor doua zone  sunt dupa cum urmeaza: 
- zona A:  

o NV:   43˚47’     lat.N si 28˚35’ 18” long.E 

o NE:   43˚47’     lat.N si 28˚40’     long.E 

o SV:   43˚44’20’’ lat.N si 28˚35’ 18” long.E 

o SE:  : 43˚44’20’’ lat.N si 28˚40’    long.E. 

zona B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervatiei marine (in partea vestica, linia 
tarmului): 
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o NV:   43˚47’18” lat.N si 28˚34’ 57” long.E 

o NE:   43˚47’ 18” lat.N si 28˚41’ 30”   long.E 

o SV:   43˚44’20’’ lat.N si 28˚34’ 51” long.E 

o SE:  : 43˚44’20’’ lat.N si 28˚41’  30” long.E. 

4. In zona A sunt permise urmatoarele activitati: 
- desfasurarea activitatii Serviciului Salvamar; 
- navigatia, oprirea si ancorarea navelor Custodelui, Politiei de Frontiera si Marinei Militare 
aflate in misiune, precum si a celor cu misiuni de salvare; 
- cercetarea stiintifica si activitatea de monitoring.  

 
5. In zona B sunt permise toate activitatile specifice zonei A, precum si urmatoarele activitati: 

- pescuitul traditional/de subzistenta al localnicilor, cu urmatoarele tipuri de unelte: talian, 
setci, paragate, navod de plaja si undite. Este interzisa recoltarea nevertebratelor; 
- libera navigatie a ambarcatiunilor pescaresti traditionale, numai cu vasle, vele sau motor 
electric; 
- imbaierea si inotul, numai in perimetrul plajelor amenajate, in punctele Vama Veche si 2 
Mai; 
- navigatia ambarcatiunilor de agrement, de cel mult 12 m lungime, numai cu vasle, vele, 
motor electric sau hidrobiciclete, pescuitul sportiv, activitatile subacvatice si cele 
educationale in conditiile stipulate in prezentul regulament;  
 

7. Toate activitatile care nu sunt explicit permise prin prezentul regulament in zonele A si B, sunt 
strict interzise. 
 
8. Pentru activitatile atipice, care nu au putut fi cuprinse in prezentul regulament, se poate obtine 
aprobarea Custodelui numai in baza unei documentatii stiintifice, avizate de Academia Romana, 
precum si pe baza avizelor si autorizatiilor emise de APM Constanta conform Legii mediului 
nr.137/1995, care sa dovedeasca dincolo de orice urma de indoiala ca respectiva activitate nu 
dauneaza mediului natural. Custodele isi rezerva dreptul de a interzice activitatea respectiva, in 
anumite conditii in care se considera ca activitatile sunt daunatoare pentru mediul marin, indiferent 
de avizul Academiei. 

 
 

 Art. 4. SUPRAVEGHEREA SI PAZA REZERVATIEI 
 Supravegherea si paza rezervatiei sunt destinate sa asigure respectarea prezentului 
regulament si sa previna evenimente care pot deteriora starea rezervatiei. 
 
1. In conformitate cu legislatia in vigoare, activitatea de supraveghere si paza in Rezervatia Marina 
este exercitata de personalul autorizat al Custodelui. In exercitarea activitatii de paza si 
supraveghere Custodele poate apela la cadrele Politiei de Frontiera si ale Politiei. Conditiile si 
modaliattile de colaborare intre Custode si alte autoritati vor fi stipulate prin protocol de colaborare 
incheiat intre partile implicate. 
 
2. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (poluari, calamităţi, focare de infecţii etc.) 
instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării Custodelui. 
Custodele va informa la randul sau APM Constanta si va cere sprijinul ori de cate ori este cazul, 
conform Conventiei de custodie . 
 

Art. 5 SERVICIUL SALVAMAR 
 Serviciul Salvamar este destinat  prevenirii şi acordarii de ajutor persoanelor în pericol de 
înec. 
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1. Punctele de permanenţă Salvamar în Rezervatia marina sunt stabilite in localitatile 2 Mai si Vama 
Veche. 
 
2. Serviciul Salvamar isi va desfasura activitatea utilizand doar ambarcatiuni care sa nu genereze 
poluare. 
 
3. Membrii echipelor Salvamar colaborează cu Custodele în acţiunile de pază organizate pe 
teritoriul Rezervatiei. 
 

ART. 6.  PREVEDERI REFERITOARE LA CERCETAREA STIINTIFICA 
Cercetarea stiintifica efectuata in rezervatie reprezinta studiul amanunţit efectuat în mod 

sistematic al habitatelor, speciilor si mediului marin, in vederea realizarii scopurilor pentru care a 
fost creata aceasta arie protejata. 

 
1. Cercetarea ştiinţifică în Rezervatia marina are ca scop primordial conservarea patrimoniului 
floristic si faunistic al Marii 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 Rezervatiei 
3. Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Rezervatia marine se desfăşoară in baza unui 
permis emis de Custode. 
 
4. Activitatea de cercetare în Rezervatia marina 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. INTERDICTII GENERALE  
 
1. In interiorul Rezervatiei marine Vama Veche-2 Mai, orice activitate care ar putea pune in pericol 
siguranta elementelor de mediu protejate si a obiectivelor institutionale ale Rezervatiei, conform 
prezentului regulament, este interzisa. Sunt interzise in mod special activitatile urmatoare: 

 
a. navigatia libera, cu exceptia a ceea ce este explicit stipulat in regulile privind regimul de 
siguranta in diferitele zone ale rezervatiei; 
 
c. vanatoarea, capturarea, colectarea, distrugerea speciilor de plante si animale prin orice 
mijloace si orice alta activitate care ar putea prezenta un pericol pentru aceste specii, 
inclusiv introducerea de specii exotice; 
 
d. modificarea directa sau indirecta, prin orice mijloace, a caracteristicilor geofizice ale 
mediului (colectarea si distrugerea substratului pietros) si a celor biochimice ale apei, ca si 
deversarea de reziduuri lichide si solide si introducerea oricaror substante care ar putea 
schimba, chiar si temporar, caracteristicile mediului marin; 
 
e. activitati de acvacultura sau pescuit care pot genera efecte distructive asupra biocenozelor 
si habitatelor bentale; 
 
f. traularea de orice fel, utilizarea oricaror unelte de pescuit care nu sunt explicit stipulate in 
prezentul regulament; 
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g. orice activitate care poate dauna, incomoda sau deranja desfasurarea studiilor si 
programelor de cercetare stiintifica in zona; 
 
h. scufundarile de orice fel, cu exceptia celor explicit stipulate in regulile privind regimul de 
siguranta al diferitelor zone ale rezervatiei; 
 
i. vanatoarea subacvatica; 
 
j. inotul, cu exceptia celor explicit stipulate in regulile privind regimul de siguranta al 
diferitelor zone ale rezervatiei; 
 
k. competitiile sportive de orice fel, in special cele de natatie, yachting, scufundari, pescuit 
sportiv; 
 
k. utilizarea armelor, explozivilor si a oricaror alte mijoace destructive, ca si substantelor 

toxice si poluante in mediul acvatic. 
  

2. Pentru cele care nu sunt stabilite prin prezentul regulament privind disciplina sigurantei in zonele 
A si B ale Rezervatiei, raman in vigoare interdictiile stabilite prin legile: Legea Protectiei Mediului 
nr. 137/1995, Legea nr. 192/2001, modificate si completate, Legea nr. 462/2001, Legea nr. 
280/2003., Ord 38/ SMI/2004 al MMGA (ordin comun) – privind aprobarea Codului de conduita 
pentru activitatile de recreere din zona costiera 

 
 
Art.8.  PREVEDERI REFERITOARE LA INOT 

 Inotul, reprezentat de deplasarea în apă prin mişcări ritmice, reprezinta o activitate de 
recreere si de bunastare pentru sanatatea  umana. 
 
1. Inotul este interzis in zona A 
 
2. Inotul este permis in zona B a Rezervatiei, numai cu respectarea regulilor impuse de Custode si 
de Serviciul Salvamar. 

 
 
Art.9. PREVEDERI REFERITOARE LA ACTIVITATILE SUBACVATICE 
Activitatile subacvatice pot fi efectuate in scopul: recreerii, accesului la cadrul antural, 

constientizare, observarea cadrului natural, prelevarea de probe in interes stiintific, activitati de 
interventie pe mare, etc. 

 
9.1. PREVEDERI GENERALE 
 
1. In zona A scufundarile sunt interzise, cu exceptia celor desfasurate de Custode in scop stiintific  
 
2. In zona B scufundarile sunt permise numai in baza permiselor emise de Custode, conform celor 
stabilite in subarticolele 8.2, 8.3, 8.4, si 8.5 de mai jos. 
 
3. Activitatile subacvatice nocturne sunt strict interzise pe intreg teritoriul Rezervatiei, cu exceptia 
permiselor speciale pentru cercetare emise de Custode. 
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9.2. PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA DESFASURAREA ACTIVITATILOR 
SUBACVATICE IN ZONA B 
1. Custodele poate aproba activitati subacvatice pentru persoane juridice care se scufunda atat din 
barca cat si de pe mal, pana la maximum 20 scufundatori pe zi in intrega Rezervatie. 
 
2. In zona B subiectii mentionati mai jos pot desfasura vizite subacvatice ghidate: 

a. firme a caror activitate de baza este asigurarea de ghizi pentru excursii subacvatice 
b. organizatii non-profit al caror statut stipuleaza explicit desfasurarea activitatilor 
subacvatice in scopuri educative sau recreationale 
c. persoane fizice autorizate. 

 
3. Dreptul de exercitare a acestei activitati in zona B se acorda in baza unui permis valabil 1 an.- 
conform Ord.Nr.38/SMI /2004 al MMGA , punctul I ,Art.2, lit.3. 
 
4. Permisul mentionat in alineatul 2 este emis conform procedurilor pe care Custodele le va stabili 
conform prevederilor legislatiei de protectia mediului in vigoare  pentru asigurarea conservarii 
speciilor si fundului marii, impreuna cu o planificare corecta a activitatilor subacvatice.  
 
5. Custodele decide asupra tipului de ambarcatiuni care vor fi folosite pentru vizitele subacvatice 
ghidate, care nu pot fi mai mult de 3 pentru fiecare subiect autorizat; eventuala inlocuire a acestor 
ambarcatiuni trebuie aprobata de Custode. 
 
6. Ambarcatiunile autorizate prin acest articol nu pot fi mai lungi de 12 m. 
 
7. Custodele stabileste criteriile in baza carora permisul este valid si intervine in functie de  
modificarea statutului persoanelor pentru care s-a emis. 
  
8. Custodele poate aproba activitati subacvatice pentru persoane fizice care se scufunda atat din 
barca cat si de pe mal, pana la maximum 10 scufundatori pe zi. 
 
9. Activitatile de scufundare ale persoanelor fizice pot fi desfasurate dintr-un numar de maxim 3 
barci in acelasi timp. 
 
10. Violarea celor stabilite prin permis sau prin prezentul regulament conduce la anularea 
permisului si aplicarea de sanctiuni conform art. 13. 
 
11. Instructajul si informarea asupra continutului regulamentului, in vederea eliberarii permisului se 
realizeaza de catre Custode. 
 
12. Acordarea permiselor sus-mentionate face obiectul platii unor tarife catre Custode. 
 
13. Vizitele subacvatice se realizeaza numai in prezenta personalului (ghizi) instruit si/sau autorizat 
de custode. 
 
9.3.  INREGISTRAREA VIZITELOR SUBACVATICE ORGANIZATE 
1. Firmele si asociatiile autorizate sa desfasoare activitati de scufundare trebuie sa tina un registru 
autentificat de Custode, care sa contina pentru fiecare vizita subacvatica: data, locul, datele 
personale ale participantilor si ghizilor care au condus activitatea. 
 
2. Registrele trebuie tinute la zi si pot fi controlate oricand de Custode. 
 
3. Datele preluate din registre vor fi folosite de Custode in scopuri statistice si de protejare a 
mediului. 
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4. Lipsa registrului si necompletarea acestuia constituie contraventie si se sanctioneaza cu ridicarea 
dreptului de practicare a activitatii in zona. 
 
9.4. PROCEDURI PRIVIND ACCESUL, OPRIREA SI AMARAREA 
AMBARCATIUNILOR IN ZONA B IN SCOPUL VIZITELOR SUBACVATICE CU 
APARATE DE RESPIRAT 
 
1. Navigatia ambarcatiunilor autorizate de Custode trebuie sa se desfasoare perpendicular pe linia 
tarmului si cu o viteza de maxim 5 nd, cu singurul scop de a ajunge la punctele fixe de amarare 
pregatite de Custode. 
 
2. Amararea ambarcatiunilor apartinand firmelor si asociatiilor autorizate de Custode si a 
ambarcatiunilor apartinand persoanelor fizice este permisa numai pe timpul scufundarii. 
 
3. Custodele hotaraste procedurile de utilizare a amararilor fixe si stabileste cuantumul tarifului de 
amarare, in baza legislatiei in vigoare. 
 
4. Scufundarile din barca se pot desfasura numai in siturile unde exista puncte de amarare pregatite 
de Custode. 
 
5. Numai o singura ambarcatiune poate fi amarata la un moment dat pe un sit pentru desfasurarea de 
activitati subacvatice. 
 
6. Scufundarile trebuie sa se desfasoare conform cu reglementarile in vigoare si, cu exceptia 
persoanelor fizice, intotdeauna trebuie sa existe minim un ghid la cinci vizitatori. 
 
7. Numarul maxim de scufundari pe zi pentru un sit este de 20, inclusiv scufundarile ghizilor; in 
nici un caz nu se admit mai mult de 12 persoane in apa simultan pe un sit. 
 
8. Vizitele subacvatice trebuie sa se desfasoare conform urmatoarelor proceduri: 

a) pentru firmele mentionate in subart. 8.2, alineatul 2, litera a), sunt permise vizite cu cel 
mult 12 scufundatori simultan 

b) pentru asociatiile mentionate in subart. 8.2, alineatul 2, litera b) si pentru persoanele 
fizice sunt permise vizite cu cel mult 4 scufundatori simultan. 

 
9. Orice fel de activitate care implica contactul direct cu fundul marii este interzisa. 
 
9.5. PLANIFICAREA SI MONITORIZAREA ACTIVITATILOR SUBACVATICE 
 
1.Custodele se ocupa de planificarea si controlul activitatilor subacvatice conform prezentului 
Regulament. In acest scop, asigura prezenta permanenta a unui custode la punctul de monitorizare. 
 
2. La plecarea pe mare, in vederea efectuarii unor activitati subacvatice, reprezentantul 
organizatiilor autorizate sa efectueze scufundari, anunta Custodele din punctul de monitorizare in 
legatura cu activitatea ce se va desfasura prezentand date precum: tipul activitatii, locatia, durata 
aproximativa, numar personal. 
 
3. Custodele monitorizeza stiintific regulat siturile unde sunt permise scufundari, pentru a verifica 
daca exista impact asupra mediului. 
 
4. Custodele poate delega oricand un inspector care sa ia parte la activitatile subacvatice desfasurate 
de firme, asociatii sau persoane fizice pentru a verifica respectarea regulamentului Rezervatiei. 
Subiectii inspectati sunt obligati sa coopereze cu delegatul Custodelui. 
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5. Custodele, in baza activitatilor de monitorizare mentionate la alineatul 2, poate modifica regulile 
si restrictiile privitoare la activitatile subacvatice. 

 
 
Art.10.  PREVEDERI REFERITOARE LA PESCUIT SI ACVACULTURA 
Pescuitul, activitate de capturare a pestelui sau alte organisme marine, poate fi efectuat in 

scop stiintific, recreativ, de subzistenta. Pescuitul comercial este permis numai in anumite zone, cu 
unelte pasive, nedistructive. Acvacultura, reprezentata de cresterea controlata a plantelor si 
animalelor acvatice poate avea un impact semnificativ asupra habitatelor si speciilor din rezervatie. 

 
1. Acvacultura este strict interzisa in perimetrul Rezervatiei, precum si de jur imprejurul ei pe o 
fasie cu latimea de 1Mm conf.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. In zona A sunt interzise orice tip de activitati de pescuit, cu exceptia celor cu caracter stiintific. 
 
3. Pescuitul sportiv/recreativ este interzis in zona A. In zona B pescuitul este permis asociatiilor de 
pescuit sportiv legal constituite sau unor persoane fizice, pe baza unui permis emis de Custode si 
autoritatile competente conform legii. Competitiile de pescuit sportiv sunt interzise. 
 
4. Activităţile privind protecţia fondului piscicol si pescuitul comercial din zona B  se vor organiza 
şi desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 192/19.04.2001 si a modificarilor aduse 
acesteia, precum si cu Ordinul de Prohibitie anual. 

 
5. Pescarii sportivi nu pot prinde mai mult de 5 kg de peste pe zi, cu exceptia cazului in care au 
prins un singur peste a carui greutate depaseste 5 kg. 

 
6. Capturarea si retinerea pestilor sub dimensiunile legale prevazute in legislatia in vigoare (Legea 
192-19.04.2001 republicata) este interzisa. 
  
7. Faptele ilegale din domeniul pescuitului pot fi constatate atat de personalul Custodelui cat şi al 
celorlalte organizatii cu atribuţii în perimetrul Rezervatiei împuterniciţi în acest sens (Inspectia 
Piscicola si Politia de Frontiera), fiind sanctionate de organele abilitate in conformitate cu legislatia 
in vigoare. 
 
8. Acţiunile de protecţia fondului piscicol şi de pescuit de pe toată suprafaţa Rezervatiei se 
organizează de către personalul de specialitate al Custodelui. 
 
9. Este strict interzisa traularea pentru pescuitul in scop comercial. 
 

Art.11. PREVEDERI REFERITOARE LA NAVIGATIE 
 Navigatia  reprezentata de traficul navelor maritime, civile sau militare, in incinta rezervatiei 
trebuie limitata cat de mult posibil. 
 
1. Se interzice circulatia oricarui tip de nava sau ambarcatiune in zona A. Exceptie fac navele sau 
ambarcatiunile care colecteaza probe din reteaua de monitoring sau sunt angrenate in actiuni de 
cercetare stiintifica. Exceptie fac navele Custodelui, Politiei de Frontiera si Marinei Militare aflate 
in misiune, precum si cele cu misiuni de salvare, au permisiunea sa navigheze, sa opreasca si sa 
ancoreze in toate zonele Rezervatiei. 
 
2. In zona B  a Rezervatiei este permisa navigatia ambarcatiunilor de urmatoarele tipuri: 

a) barca/lotca fara motor 
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b) alte ambarcatiuni cu vasle, vele sau motor electric, a caror lungime nu poate depasi 12m 
c) hidrobiciclete 

 
3. In zona A amararea este interzisa. 
 
4. In zona B amararea este permisa pentru ambarcatiuni si nave numai in sectoarele stabilite, 
echipate si marcate adecvat de catre Custode. 
 
5. Custodele decide asupra utilizarii punctelor de amarare si a tarifului peceput pentru aceasta. 
 
6. In tot perimetrul Rezervatiei marine, navelor si ambarcatiunilor le sunt strict interzise: 

 
a. ancorarea, cu exceptia situatiilor de urgenta; 
 
b. descarcarea sau deversarea in mare a deseurilor de orice tip (menajere, materiale dragate, 

apa de santina, apa de balast  etc.); 
 
c. spalarea tancurilor si deversarea reziduurilor petroliere in mare; 
 
d. poluarea de alt tip a apelor marine; 

 
7. Faptele ilegale infaptuite de navele ce traverseaza Rezervatia marina pot fi constatate şi 
sancţionate atat de personalul Custodelui cat şi organizatiile împuternicite în acest sens - Capitania 
Mangalia si Politia de Frontiera. 

 
 
Art.12. PREVEDERI REFERITOARE LA TURISM 
Turismul (activitate recreationala, efectuata in principal pe mal) poate fi extins si in incinta 

rezervatiei, in anumite zone, fiind reprezentat de activitati de imbaiere si inot, precum si de vizite 
acvatice si subacvatice, cu ghid. 

 
1. Organizarea de activitati turistice  in zona A a Rezervatiei este interzisa. 
 
2. În zona B sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare a 
Rezervatiei.  
 
3. Punctele de acces în Rezervatia marina sunt realizate prin portul Mangalia si estacadele de la 2 
Mai si Vama Veche. 
 
4.Accesul turistilor pentru imbaiere este permis numai in perimetrul plajelor amenajate, in punctele 
Vama Veche si 2 Mai. 
 
5. Accesul în Rezervaţie in alte scopuri este permis doar în baza permisului obtinut de la Custodele 
Rezervatiei si este conditionat de plata unei tarif. 
 
6. Tariful de acces se stabileşte de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului şi se 
percepe la punctele de acces şi control 2 Mai si Vama Veche, de către persoane autorizate de 
Custode.  
 
7. Vizitarea zonei B a Rezervaţiei Marine este permisă numai cu utilizarea barcilor/lotcilor cu rame, 
vele sau motor electric. 
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 Art. 13. PREVEDERI REFERITOARE LA REGIMUL DESEURILOR 
 Deseurile pot proveni din: activitatea turistica, economica, menajera. 
 
1. Navele si ambarcatiunile predau apele poluate la bord si gunoaiele in locurile special amenajate 
in locurile de debarcare; 
 
2. Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel in Rezervaţia Marina; turiştii si utilizatorii 
zonelor tampon au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul deplasarii in aria 
Rezervatiei. Deşeurile vor fi depuse în afara Rezervaţiei şi depozitate doar în locuri special 
amenajate pentru colectare; 

 
3. Turistii cu locatia pe plaja si cei care practica imbaierea se vor supune regulilor stabilite de cei 
care gestioneaza plaja.  
 
4. Locurile permise pentru depozitarea temporară a deşeurilor sunt amplasate in localitatile Vama 
Veche si 2 Mai; 

 
5.Se interzice deversarea apelor menajere neepurate din perimetrul terestru al Rezervatiei. 
  

e. responsabilitatea evacuării zilnice a deşeurilor revine Companiei Nationale Apele 
Romane - Directia Apelor Dobrogea-Litoral si concesionarilor zonelor litorale.  

 
6. Pentru protectia mediului ambiant si a habitatelor specifice din Rezervatie sunt strict interzise:  

 
a. distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum şi a plăcilor sau 
a semnelor de marcaj privind delimitarea rezervatiei; 
 
b. utilizarea ambarcaţiunilor de orice tip in zona A, cu excepţia celor destinate cercetării 
ştiinţifice, pazei si supravegherii; 
 

10. Custodele va monitoriza turismul pe perimetrul Rezervaţiei Marine, în vederea stabilirii 
impactului acestei activităţi asupra florei si faunei din zona şi pentru stabilirea măsurilor de 
protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se 
impune pentru conservare.  

 
 
ART.14 SANCTIUNI  

 
1. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 

contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei de protectia mediului in 
vigoare în vigoare,astfel : 

a) vanatoarea,(inclusiv vanatoarea subacvatica), capturarea, colectarea, distrugerea 
speciilor de plante si animale prin orice mijloace si orice alta activitate care ar putea 
prezenta un pericol pentru aceste specii, inclusiv introducerea de specii exotice este 
interzisa conform prevederilor 

- Art.14, lit.b), c) din Ordinul 647/2001 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a 
activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă 
sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, precum şi a importului 
acestora  

- Art.26 lit.a din Legea 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei şi faunei sălbatice si se sanctioneaza , conform Art 48 lit c) ,din aceeasi lege, cu 
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amenda de la 500.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 20.000.000 
lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice ; 

- Art 81 lit e), constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 
cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei . 
b) Modificarea directa sau indirecta, prin orice mijloace, a caracteristicilor geofizice ale 

mediului (colectarea si distrugerea substratului pietros) si a celor biochimice ale apei, 
ca si deversarea de reziduuri lichide (ape uzate menajere neepurate, ape de santina, 
etc) si solide si introducerea oricaror substante care ar putea schimba, chiar si 
temporar, caracteristicile mediului marin se sanctioneaza conform prevederilor  

- Art 40 lit f) din Legea mediului nr 137/1995 republicata si constituie conform 
Art.85 litd) , infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amenda de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei, daca faptele au fost de natura sa puna in 
pericol sanatatea umana, animala sau vegetala . 

- Art. 77 pct .-ul 2. lit.c) din  Legea nr. 280 din 24 iunie 2003 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a 
zonei costiere si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei 
pentru pesoane fizice si cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru 
persoane juridice 

- c) activitati de acvacultura sau pescuit care pot genera efecte distructive asupra          
biocenozelor si habitatelor bentale se sanctioneaza conform prevederilor Art 14 , 
alin.(2) din Legea 462/2001 si se sanctineaza conf. Art 48 lit. c) din aceeasi lege, cu 
amenda de la 500.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 20.000.000 
lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice ; 

 
c) traularea de orice fel, utilizarea oricaror unelte de pescuit care nu sunt explicit 

stipulate in prezentul regulament si utilizarea armelor, explozivilor si a oricaror alte 
mijoace destructive, ca si substantelor toxice si poluante in mediul acvatic constituie  
conform: 
-Art 62 , lit.a) din Legea 192/2001 republicat privind fondul piscicol si piscicultura 
infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la de la 5 ani la 10 ani; 

- Art 29 alin (1) lit g) si alin (2) din Legea Mediului nr 137/1995 , republicata, 
infractiune si se pedepseste conform Art .85 lit.e) , cu inchisoare de la 3 luni la 1 an 
sau cu amenda de la 50.000.000 la 75.000.000; 

- Art 81 lit f), constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 
cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei . 

-  
d ) Este interzisă abandonarea si depozitarea deşeurilor de orice fel in Rezervaţia Marina , 
zona tampon si zona costiera .Incalcarea acestor prevederi se sanctioneaza conform Art 77 
pct .-ul 1. lit.h) din  Legea nr. 280 din 24 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere si se 
sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru pesoane juridice si 
cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru persoane juridice; 
 
e) Nerespectarea de catre persoanele fizice/juridice a regimului impus in zonele de protectie 
se sanctioneaza conf. Art 77 pct .-ul 1. lit.e) din  Legea nr. 280 din 24 iunie 2003 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 si se sanctioneaza cu 
amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru pesoane juridice si cu amenda de la 
100.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru persoane juridice; 

 
 e) amplasarea zonelor de navigaţie pentru bărci cu sau fără motor, jet-skiuri şi pentru 
hidrobiciclete în zone unde este afectat mediul marin se sanctioneaza conform . Art 77 pct .-ul 3. 
lit.m) din  Legea nr. 280 din 24 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr. 202/2002  cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane 
juridice şi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice: 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


	 Art. 7. INTERDICTII GENERALE  

