Bucureşti – România, 6 Februarie 2012

Certificare ISO 14001 în România pentru Sonae Sierra

River Plaza Mall Râmnicu Vâlcea este primul centru
comercial din România certificat pentru Sistemul de
Management al Mediului
• Prima certificare ISO 140001 acordată unui centru comercial din
România
• Angajament continuu pentru sustenabilitatea centrelor comerciale în
România

Sonae Sierra a obţinut prima certificarea ISO 14001 acordată unui centru comercial din România,
pentru River Plaza Mall din Râmnicu Vâlcea. Certificarea ISO 14001 pentru utilizarea Sistemului
de Management al Mediului (EMS) reprezintă recunoaşterea angajamentului Sonae Sierra de a
creşte performanţele referitoare la mediu, eficienţa operaţională şi valoarea comercială.

Sonae Sierra a implementat Sistemul de Management al Mediului în centrul comercial River Plaza
Mall din anul 2009. Acest sistem se materializeaza in controlul unor aspecte critice, precum
consumul energetic, consumul de apă,

cantitatea de deşeuri reciclate, modul de a lucra cu

chiriaşii şi furnizorii şi activitătile de marketing. În anul 2010 s-au înregistrat îmbunătăţiri
semnificative pe toate palierele monitorizate.
•

Consumul de apă

Pentru o utilizare eficientă a apei, în River Plaza Mall se folosesc instalatii sanitare cu consum
redus de apă (toalete cu consum redus de apă şi robinete cu jet controlat), existând în acelaşi
timp şi proceduri interne care restricţionează nivelul de consum al apei atunci când este posibil.
Ca urmare a acestor măsuri, consumul de apă (măsurat în litri/vizită) a scăzut cu 18% în 2010,
faţă de 2008.
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•

Deşeuri

În River Plaza Mall, Sonae Sierra a înregistrat o creştere a ratei de reciclare, de la 20% în 2008,
la 35% în 2010. La succesul programului de reciclare contribuie atât angajaţii centrului
comercial, chiriaşii, cât şi continuitatea programului. De aceea, în River Plaza Mall se organizează
periodic sesiuni de training în care chiriaşii şi angajaţii află ultimele noutăţi legate de programele
de reciclare şi învaţă cum să le implementeze. În plus, pentru a promova reciclarea în rândul
vizitatorilor, în interiorul centrului comercial au fost instalate în cursul anului 2011 coşuri de
gunoi pentru colectare selectivă.
•

Energie

Sonae Sierra a reuşit să scadă în 2010 consumul de energie electrică din River Plaza Mall cu 17%
faţă de anul 2008. Acesta eficientizare a fost realizată prin implementarea în anul 2009 a cinci
măsuri de reducere a consumului energetic, cu o investiţie de 69.700 de euro. Astfel, consumul
energetic a fost redus cu 1.755.500 kWh şi a determinat o economie de 50.600 de euro pe an,
fapt ce permite o amortizare a investiţiei în termen de 1 an şi 4 luni. Ca urmare a măsurilor
implementate, compania a primit în anul 2010 primul certificat de performanţă energetică
acordat unui centru comercial din România.

În timp ce această certificare ISO 14001, obţinută pentru River Plaza Mall, este prima
recunoaştere a dedicării Sonae Sierra pentru sustenabilitate în România, compania a obţinut
numeroase premii pe plan internaţional. Mai mult decât atât, recunoaşterea oferită de către
GRESB - Global Real Estate Sustainability Benchmark – drept compania cu cele mai sustenabile
fonduri de investiţii din Europa şi cea de-a treia la nivel mondial, confirmă viziunea pe termen
lung a specialistului în centre comerciale, cu strategie axată pe sustenabilitate, care cuprinde
măsuri de protecţie a mediului, sociale şi de profitabilitate economică.

Despre Sonae Sierra

Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, este specialistul internaţional în centre comerciale pasionat de a aduce
inovaţie şi entuziasm în industria centrelor comerciale. Compania deţine 49 de centre comerciale în
Portugalia, Spania, Italia, Germania, Grecia, România şi Brazilia. De asemenea, Sonae Sierra oferă servicii
unor terţi parteneri din Cipru, Serbia, Maroc şi Columbia. În prezent, compania are 5 proiecte în construcţie
şi 6 proiecte noi în diferite faze de dezvoltare în Portugalia, Italia, Germania, Grecia, Romania şi Brazilia.
Sonae Sierra administrează o suprafaţă totală închiriabilă de peste 2,2 milioane m2, care găzduieşte un
număr de peste 8.500 de firme contractante. În 2010, centrele comerciale Sonae Sierra au primit peste 442
de milioane de vizitatori.
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