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SCAPA

Acronimul SCAPA reprezintă SISTEMUL DE 
COLECTARE A AMBALAJELOR DE PESTICIDE 
AL AIPROM şi 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).

Condiţii de preluare

Ambalajele din plastic şi metal vor trebui decontaminate 
prin procedura de triplă clatire, golite de conţinut, 
uscate, curate, separate de capace, iar ambalajele de 
hârtie, saci sau cutii, trebuie să fie curăţate şi 
compactate.
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Potrivit legii referitoare la comercializarea PPP, 
O.G. 41/2007, utilizatorii de PPP au obligația de a 
efectua tripla clătire a ambalajelor imediat după golire.

Pentru toate ambalajele preluate, responsabilii SCAPA 
vor emite documente justificative de preluare a 
deşeurilor nepericuloase, acestea trebuind să fie 
clasificate de către generatori cu codul 15.01.01 pentru 
hârtie şi carton, 15.01.02 pentru plastic şi 15.01.04 
pentru metal, conform H.G. 856/2002.

Nerespectarea condițiilor de preluare va duce la 
neacceptarea ambalajelor.

Colectarea gratuită se aplică
pentru ambalajele din plastic și metal

doar dacă sunt decontaminate
prin tripla clătire în prealabil.



TRIPLA
CLĂTIRE 

este procedura prin care se 
decontaminează ambalajele de ppp din 
plastic si metal reducându-se astfel 
pericolul pentru sănătate şi mediu.

Ce este tripla clătire?

Când trebuie să fie curăţat ambalajul?

Ambalajul trebuie să fie curăţat imediat după golirea sa, 
astfel încât tot produsul să poată fi folosit pentru scopul 
urmărit şi să nu se permită nici un fel de contaminare 
reziduală prin aderenţă la suprafaţa internă a 
ambalajului. 
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Pentru mai multe detalii ia acum
legătura cu reprezentantul din zona ta

ATENȚIE!

Pentru mai multe informaţii privind gestiunea deşeurilor 
provenite de la ambalajele de produse de protecţia 
plantelor vă rugăm să consultaţi site-ul aiprom.ro.
• Argumente pentru clătirea ambalajelor uzate de 
pesticide 1, CropLife International

• Argumente pentru clătirea ambalajelor uzate de 
pesticide 2, CropLife International

• Codul internaţional de conduită în distribuţia şi 
utilizarea pesticidelor – Ghidul opţiunilor de gestionare a 
ambalajelor goale de pesticide – cap. Curăţarea 
ambalajelor, FAO/WHO

• Containere de plastic pentru protecţia plantelor, ECPA

Ghidul opțiunilor de gestionare a
ambalajelor goale de pesticide

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.x2

SEPARĂ CAPACUL DE AMBALAJ ÎN 
VEDEREA PRELUĂRII

2

DEPUNE AMBALAJELE LA
CENTRELE DE COLECTARE SCAPA

3

Conform O.G. nr. 4/1995 privind fabricarea, 
comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar 
pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în 
agricultură şi silvicultură
ART. 31
Constituie contravenţii la normele privind fabricarea, 
comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a 
plantelor următoarele fapte şi se sancţionează după 
cum urmează:

1. cu amendă de la 100 de lei la 2.000 de lei:
b) nereturnarea ambalajelor de la produsele de 
protecţie a plantelor de către producătorii agricoli 
şi prestatorii de servicii fitosanitare la furnizorii 
produselor şi neefectuarea operaţiei de clătire 
de trei ori a ambalajului după utilizarea 
produsului;(SMR 10-pct. 5)

3. cu amendă de la 3.000 de lei la 7.000 de lei şi 
confiscarea mărfii:

e) utilizarea ambalajelor de produse de 
protecţie a plantelor în alte scopuri decât cele 
pentru care au fost destinate;

4. cu amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei:
d) nerecuperarea ambalajelor de la produsele 
de protecţie a plantelor de către fabricanţi, 
importatori, comercianţi şi distribuitori.


