
 

SCAPA DE AMBALAJELE
PROVENITE DE LA PRODUSELE DE 

PROTECȚIA PLANTELOR!

Info & Program SCAPA
TelVerde 0800.800.211 apel gratuit

www.aiprom.ro/proiecte/scapa
scapa@ecorecrecycling.ro

SCAPA
SCAPA - SISTEMUL DE COLECTARE A 
AMBALAJELOR DE PESTICIDE AL AIPROM este 
un mecanism de colectare, transport şi valorificare 
a deşeurilor de ambalaje din plastic, metal şi 
hârtie provenite de la produsele de protecţia 
plantelor (PPP) importate sau produse în România 
de către companiile care susţin sistemul.

Cum poți beneficia gratuit de programul 
SCAPA?

Conform OUG referitoare la comercializarea PPP 
(OUG 41/22.08.2007), utilizatorii de pesticide au 
obligația de a efectua tripla clătire a ambalajelor 
imediat după utilizarea produsului și de a returna 
aceste ambalaje la furnizorii produselor.

Reprezentanții SCAPA vor emite documente 
justificative pentru preluarea deșeurilor 
nepericuloase, clasificate de către generatori cu 
codul 15.01.01 pentru hârtie și carton, 15.01.02 
pentru plastic și 15.01.04 pentru metal, conform 
HG 856/2002.

Nerespectarea condițiilor de preluare va 
duce la neacceptarea ambalajelor.

Ce categorii de ambalaje preia SCAPA?



TRIPLA
CLĂTIRE
este procedura prin care ambalajele 
produselor de protecție a plantelor sunt 
decontaminate. 
Un ambalaj clătit reprezintă un pericol 
mai mic pentru oameni și mediu.

Ce este?

Se utilizează întreaga cantitate din produsul 
achiziționat, se folosește cantitatea necesară 
pentru tratarea culturilor, iar în momentul în 
care ambalajul se golește, se efectuează tripla 
clătire. În urma realizării acestui procedeu, 
SCAPA asigură colectarea gratuită a 
ambalajelor.

Când se realizează tripla clătire?

SCAPA preia gratuit de la utilizatori numai 
ambalajele de plastic și metal decontaminate prin 
triplă clătire, golite de conținut, uscate, curate, 
atent păstrate și care au capacele separate. 
Ambalajele de hârtie, sacii sau cutiile vor trebui să 
fie curățate și compactate.    
Operatorul Ecorec Reciclyng asigură preluarea 
ambalajelor SCAPA : 0800 800 211

CLĂTEȘTE DE 3 ORI FIECARE AMBALAJ DE 
PLASTIC GOLIT DE CONȚINUT

1

Pune apa de clătire în rezervorul 
echipamentului de stropit.

Înșurubează capacul și agită 
ambalajul de câteva ori.

Umple cu apă ¼ din 
volumul ambalajului 
golit și scurs în prealabil.

Repetă aceeași operațiune de încă două ori
și verifică golirea ambalajului.
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SEPARĂ CAPACUL DE AMBALAJ 
ÎN VEDEREA PRELUĂRII
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DEPUNE AMBALAJELE LA
CENTRELE DE COLECTARE SCAPA
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Cum se realizează tripla clătire?


