Bucureşti – Romania, 22 Martie 2012

Ziua Mondială a Apei

Sonae Sierra reduce consumul de apă pe vizită în
România cu 21% în 2011 faţă de anul 2010
• Măsurile de creştere a eficienţei consumului de apă implementate de Sonae
Sierra în întreg portofoliul au generat, din 2003, o economie de 212 milioane de
litri de apă, echivalentul a 814. 962 Euro
• În România, consumul de apă în 2011 a fost de 2.2 litri pe vizită
Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Sonae Sierra – specialistul internaţional în centre comerciale –
comunică rezultatele privind consumul de apă în anul 2011 şi reafirmă angajamentul pentru un
consum eficient al apei. Comparativ cu anul 2003, compania a redus consumul de apă pe vizită
în cadrul centrelor comerciale deţinute pe parcursul anului 2011 cu 12%, de la 4.2 la 3.7 litri.
Măsurile de eficienţă introduse începând cu anul 2003 au permis companiei să evite consumul a
peste 212 milioane de litri de apă până în 2011 şi să economisească 814. 962 Euro.
Vorbind despre importanţa eficienţei în ceea ce priveşte consumul de apă în cadrul Sonae
Sierra, Cătălin Cucian, Directorul de Operaţiuni al Sonae Sierra în România, spune “crescând
eficienţa consumului de apă în cadrul operaţiunilor noastre reducem expunerea la riscurile
asociate unui posibil deficit de apă şi minimizăm aprenta de apă. În plus, acest lucru generează
reduceri de costuri şi ne pregăteşte pentru viitoarea posibilă scădere a resurselor de apă.”
Sierra a implementat proceduri riguroase de management pentru a asigura un consum de apă
cât mai eficient mod posibil. Consumul de apă din cadrul centrelor comerciale este monitorizat
şi controlat prin sistemul de management al cladirii (BMS – Building Management System), iar
diferitele echipamente instalate, precum senzori, timere, filtre şi alte opţiuni din cadrul
instalaţiilor sanitare asigură economii semnificative ale consumului de apă.
În România
În România, consumul de apă din cadrul River Plaza Mall a fost redus cu 21% în anul 2011,
comparativ cu anul 2010. Acest rezultat a fost posibil datorită unor măsuri implementate pentru
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îmbunătăţirea eficienţei consumului de apă, precum instalaţii 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. De
exemplu, pe parcursul perioadei de iarnă (când e o nevoie mai mică de a coborî temperatura în
cadrul centrului comercial) este în funcţiune doar turnul de răcire închis– care funcţionează fără
apă – în timp ce turnurile de răcire deschise sunt oprite, generând economii semnificative ale
consumului de apă.
Alături de măsurile luate pentru un consum de apă eficient, implementarea întregului sistem de
management al mediului, sănătăţii şi securităţii operaţionale (SHEMS) în cadrul River Plaza Mall
a dus la obţinerea primei certificări ISO 14001 acordată unui centru comercial din România.
Această certificare întăreşte angajamentul companiei pentru îmbunătăţirea performanţelor
referitoare la mediu şi eficienţă operaţională.

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 este prezentă în Portugalia,
Spania, Italia, Germania, Grecia, România, Maroc, Algeria, Columbia şi Brazilia şi deţine 50 de centre
comerciale. De asemenea, Sonae Sierra este activă în sectorul de furnizare servicii unor terţi parteneri în
Croaţia. În prezent, Sonae Sierra are 4 proiecte în construcţie şi 6 proiecte noi în diferite faze de
construcţie şi de asemenea, are în curs de dezvoltare două noi proiecte pentru terţi parteneri. Sonae Sierra
administrează peste 70 de centre comerciale, cu o suprafaţă totală închiriabilă de aproximativ 2,2 milioane
m2, care găzduiesc un număr de peste 8.500 de firme contractante. În 2011, centrele comerciale Sonae
Sierra au primit peste 428 de milioane de vizitatori.
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