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Stimata Doamna Prefect,
Stimate Domnule Prefect,
Patronatul Serviciilor Private din România (PSPR) este o organizatie patronala, autonoma, fara caracter
politic, infiintata in baza principiului liberei asocieri, ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial,
sustine si apara interesele firmelor care presteaza servicii in cele mai diverse domenii, acordand o prioritate
maxima promovarii si dezvoltarii serviciilor ce implica inteligenta, competitivitatea, avand o contributie majora in
lantul crearii de valoare adaugata. Este de retinut ca sfera de interes pentru servicii diverse se dezvolta,
profesionalizeaza si contribuie in mod major la crearea unui mare numar de locuri de munca (cca 1,2 mil locuri de
munca din cele 3 milioane create de mediul privat).
PSPR, a identificat domeniul serviciilor energetice, implicand utilizarea extinsa a biomasei in producerea de
energie termica si electrica, ca una dintre solutiile ce permit concomitent cresterea independentei energetice,
crearea de locuri de munca, indeosebi in zona rurala, permitand valorificarea unor inventii romanesti, deja
verificate in numeroase proiecte in functiune. In acest spirit, PSP actioneaza pentru completarea legislatiei si
informarea autoritatilor centrale si locale. Pentru realizarea scopului, au avut loc intrevederi cu reprezentantii unor
autoritati, precum Ministerul Energiei, Mediului, Muncii, Agriculturii, Comisia pentru Industrie si Servicii din cadrul
Camerei Deputatilor etc.
PSPR a luat la cunostiinta de la ANRSC despre preocuparile Dvs de a gasi solutii ieftine si flexibile pentru
incalzirea unor localitati mici, cu cetateni cu venituri modeste.
Patronatul, prin membrii sai specializati in servicii energetice, este in masura sa va ofere solutii extrem de
competitive, bazate pe folosirea biomasei (peleti din resturi vegetale, rumegus s.a.m.d).
In cazul in care sunteti interesati, va rugam sa aveti amabilitatea de a ne sprijini cu organizarea unei mese
rotunde in care sa-i avem alaturi pe primari si persoanele cu drept de decizie din judet pentru li se face o
prezentare tehnica detailata asupra solutiilor posibile
Consideram ca, unindu-ne eforturile, impreuna cu specialistii dvs in domeniu, primariile, persoanele decidente din
judet si reprezentantii Departamentului “Servicii Energetice” din cadrul Patronatulul Seviciilor Private din
Romania, vom gasii solutii viabile in vederea introducerii, intr-o maniera etapizata, a sistemelor de mare eficienta
energetica destinate producerii de caldura pentru populatia judetului.
Asteptam cu interes opinia Dvs.
Cu stima,
Cristian Parvan
Presedinte

