
Cu SCAPA fermierii/generatorii de deșeuri din ambalaje de la produsele de protecția plantelor 
respectă obligațiile legale referitoare la gestiunea ambalajelor de PPP;
au disponibilă o soluție legală și eficientă, organizată și susținută de furnizori, pentru a recupera 
ambalajele;
primesc documentele necesare gestionării ambalajelor;
asigură protecția mediului imediat înconjurător, precum și sănătatea lor, a angajaților, a familiilor 
lor și a întregii societăți!

UN MEDIU MAI CURAT ÎNCEPE CU TINE! 
ÎNCEPE CU SCAPA!

Colectează și reciclează cu SCAPA!

Noul operator al Sistemului de Colectare a Ambalajelor de deșeuri provenite de la produsele de 
protecția plantelor al AIPROM - SCAPA, ECOREC RECYCLING SRL având deviza ,,Gândește 
verde. Reciclează!’’ a dezvoltat o vastă infrastructură în gestionarea acestora, dezvoltând pas cu 
pas o structură sănătoasă de colectare și reciclare.
SCAPA și Ecorec Recycling vă ajută la reciclare prin preluarea directă a deșeurilor de ambalaje de 
la toți generatorii din domeniul agricol, în baza unor condiții de preluare prestabilite.

CAMPANIE - Mai-Iunie/ Oct-Noe două zile la depozitele selectate ale distribuitorilor de PPP

aniversam10 ani
DE CÂND AIPROM TE

SCAPA DE AMBALAJELE
PROVENITE DE LA PRODUSELE DE 

PROTECȚIA PLANTELOR!

CONDIȚII DE PRELUARE - SCAPA preia gratuit de Ia 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, saci sau cutii, vor trebui să fie curățate și 
compactate.

Info & Program SCAPA
TelVerde 0800.800.211 apel gratuit
scapa@ecorecrecycling.ro

Conform Legii referitoare Ia comercializarea PPP (OG 41 /22.08.2007), utilizatorii de PPP au obligația de a efectua tripla clătire a ambalajelor in 
momentul utilizării  produsului  și de a returna aceste ambalaje către 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.

www.aiprom.ro
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profesionalism și susținere din partea societății 
civile în recuperarea materialelor reciclabile

implementarea cadrului legislativ pentru 
protecția și conservarea biodiversității locale

implementarea metodologiilor și normelor 
europene, în vederea reducerii impactului 
depozitelor actuale de deșeuri asupra mediului 
prin utilizarea rațională a resurselor naturale.

Valorificarea deșeurilor prin recuperarea 
acestora ca materii prime și reintroducerea 
acestora în circuit, conducând prin aceasta la 
economisirea resurselor naturale!

sistem de colectare distinctă a deșeurilor de 
ambalaje: SCAPA

SCAPA este prezentă pe piața românească din 
2008 fiind un bun model de practică la nivel 
național.
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