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Un agricultor octogenar a inventat un îngrăşământ natural „beton”

Medaliat la Geneva

20 de ani de închisoare

urmare din pagina 1
...sau tratament
de natură să ducă
la distrugerea
ﬁzică a acestora.
Potrivit anchetatorilor, din documentele studiate a reieşit faptul
că în perioadă în
care la conducerea Coloniei de
la Periprava s-a
aﬂat Ioan Ficior
au decedat 103
deţinuţi, toți făcând parte din colectivitatea
contrarevoluționarilor.
Anchetatorii au mai stabilit că deținuții de la
Periprava erau supuși unui tratament inuman
caracterizat printr-o izolare completă de familii și de orice alte persoane, de lumea externă
în general, condiții de cazare mizerabile, frigul
insuportabil din barăci, sancțiunile ﬁzice pentru abateri minore, hrana deﬁcitară, deținuții
ﬁind în permanență înfometați și însetați,
având dureri pe care nu le puteau ameliora din
cauza lipsei medicamentelor și, nu în ultimul
rând, condițiile de muncă inumane la care erau
supuși aceştia. 

Un agricultor în vârstă de
80 de ani, din comuna Izbiceni, jud. Olt, a inventat un
îngrăşământ natural lichid
complex şi concentrat care
i-a crescut recolta cu 30%.
Octogenarul a mers cu maşina sa la Salonul de Inventică
de la Geneva, unde a primit
medalia de argint.

Îngrăşământul creat de agricultorul din Izbiceni a fost
apreciat la Salonul Internaţional de Inventică de la Geneva
din 2015, dar şi la Bruxelles,
unde olteanul a primit medalia de argint. Deşi are o vârstă
înaintată şi a suferit în urmă
cu câţiva ani un accident vascular cerebral, bărbatul a mers
cu maşina personală la Geneva pentru a prezenta Folarex,
produs natural creat şi testat la
Izbiceni, prin folosirea lui recolta crescând cu 30%.
Dobre Puţinelu trăieşte alături de familia sa în comuna
Izbiceni. Acesta este născut
în octombrie 1938, iar în ciuda vârstei sale a mers sute de
kilometri pentru a prezenta
Europei produsul inventat de
el. Aşa a ajuns Folarex, un îngrăşământ ieftin, natural, din
gospodăria de la Izbiceni la
marile saloane de inventică din
Europa.
Profesor de istorie, Puţinelu
spune că a creat acest produs
pentru a mânca sănătos şi pentru că nu a avut bani să cumpere substanţe chimice.
„Am creat acest produs
pentru a mânca sănătos, apoi
pentru a trăi mai bine. Aveam
trei copii la şcoală, băiatul cel
mare era student la Marină,
ceilalţi doi erau la liceu. Îngrăşămintele se găseau greu
şi erau scumpe, aşa am început să concep produsul. După
Revoluţie m-am gândit că aş
putea să fac o afacere din acest
îngrăşământ. AVC-ul afectează gândirea, însă la mine s-a
întâmplat invers, mi-a accentuat gândirea şi m-am apucat
singur de treabă, fără să am
studii de specialitate. Aşa a
apărut Folarex, produs ce a
fost testat pe grădina noastră.
Copiii mei au fost sceptici şi
au început să râdă. Am făcut
cantităţi mici la început, apoi
vecinii au fost interesaţi de
produs. Când am văzut că la
poarta noastră s-au strâns 50
de persoane ca să cumpere, neam apucat serios de treabă”, a
povestit Dobre Puţinelu modul

în care a început „aventura”
îngrăşământului natural.

Înlocuieşte total
îngrăşămintele chimice

Despre produsul său spune
că este un amestec de dejecţii
de animale pus în recipiente
cu apă şi lăsate la macerat trei
zile până când soluţia capătă o
culoare ciocolatie. Soluţia rezultată este îmbuteliată în sticle de plastic de cei doi copii ai
lui Dobre Puţinelu şi vândute,
ulterior, în ţară.
Familia din Izbiceni comandă sticlele de la o ﬁrmă din
Fălcoiu, în timp ce etichetele
ce sunt lipite pe pet-uri sunt
comandate de la Târgu Mureş.
În 2011 Dobre Puţinelu a
trimis probe din produs la Bucureşti spre a ﬁ analizate de
specialişti. Rezultatele au fost
încurajatoare, iar specialiştii
au arătat că produsul creat la
Izbiceni reduce ph-ul solului,
reduce pericolul infestării solului cu buruieni, poate înlocui în totalitate îngrăşămintele
chimice, stimulează dezvoltarea organelor ﬂorale şi nu
este toxic pentru oameni sau
animale.
Potrivit agricultorului din
Izbiceni, specialiştii Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea i-au
spus că Folarex creşte producţia cu până la 30%.
Îngrăşământul natural produs şi testat în solarul familiei
de la Izbiceni a fost brevetat
în 2014. Olteanul spune că i-a
fost foarte greu să obţină acest
brevet.

Tribunalul Constanţa
a admis contestaţia DNA

„Este foarte greu să obţii un
astfel de brevet, pentru că neau fost puse piedici. Cererea
de brevet a fost înregistrată în
2012, iar certiﬁcatul a venit în
2014. Doi ani s-au făcut studii
şi au analizat produsul, s-a veriﬁcat tot. Câţiva ingineri au
examinat produsul şi au văzut
că este alcătuit din gunoi de
grajd provenit de la ovine şi
bovine şi de la porumbei. Permanent am îmbunătăţit produsul”, a spus Dobre Puţinelu.
Dobre Puţinelu a participat în 2013 cu produsul său la
primul târg din Bucureşti. De
atunci diplomele pentru produsul conceput de el au curs,
ﬁind obţinute la Iaşi, Timişoara şi Alexandria. Cele mai
valoroase sunt, însă, diplomele
obţinute la Salonul Internaţional de la Generva şi de la
Bruxelles, din 2015.
Dacă în capitala Belgiei a
avut doar un trimis, profesorul de istorie de la Izbiceni şi-a
dorit cu orice chip să ajungă la
Geneva să prezinte Folarex.
Deşi atunci se apropia de 80
de ani şi suferise un accident

vascular cerebral, profesorul
de istorie pensionar şi ﬁica
sa, Iuliana, au mers cu maşina
personală la Geneva, având câteva sticle cu Folarex.
„Deşi nu ieşisem din ţară
niciodată, în 2015 am plecat
cu tata la Geneva. Eu şofer,
tata copilot, aveam produsele
în maşină. Am nimerit iniţial
la un târg medical, am intrat
acolo dar erau numai doctori.
Era de fapt cea mai mare conferinţă pe teme oncologice.
Ne-am dat seama de încurcătură şi am fost îndrumaţi spre
târgul unde noi eram invitaţi.
Străinii au primit foarte bine
acest produs, iar la Geneva am
obţinut mediala de argint după
ce jurul a examinat Folarex”, a
spus Iuliana, mezina familiei
Puţinelu.
Familia Puţinelu de la Izbiceni a făcut o afacere din Folarex şi trăieşte din ea. Produsul
este vândut acum în toată ţara.
Comenzile sunt plasate telefonic sau online, iar Folarex este
îmbuteliat şi expediat prin curierat. 

De săptămâna viitoare

Legea prevenției, în dezbatere
Ministrul pentru IMMuri, Alexandru Petrescu, a
anunțat ieri că proiectul de
lege privind prevenția va intra în dezbatere publică începând de săptămâna viitoare,
amânarea ﬁind cauzată de
solicitarea de a ﬁ introduse
în lege și componente privind
administrația locală.
„În ceea ce privește mediul
de afaceri, este ﬁnalizată de circa două săptămâni, dar în urma

întâlnirii pe care am avut-o cu
Asociația Municipiilor din România, vom introduce și o componentă de prevenție în ceea ce
privește administrația locală.
Urmează ca tot schimbul de
comunicare internă cu ministerele să se ﬁnalizeze luni și să o
ridicăm joi pe site-ul instituției,
de această dată și cu această componentă suplimentară
privind administrația locală,
după care va ﬁ într-o consultare
foarte largă, toată lumea având

Condamnat deﬁnitiv pentru
infracțiuni contra umanității

acces la document”, a anunțat
ministrul pentru mediul de afaceri, Alexandru Petrescu.
La întâlnirea de miercuri a
fost prezent și premierul Sorin
Grindeanu.
„E prima întâlnire a noastră în acest format. Vina ne
aparține, nu vă aparține. Este
vina noastră, dar au fost câteva
săptămâni și câteva luni în care
a trebuit să așezăm lucrurile.
Sper că am intrat pe făgașul
normal”, a spus la începutul

întâlnirii Sorin Grindeanu. El a
mai spus că în acest an vor mai
ﬁ dezbătute proiectul de lege
privind salarizarea unitară și
cel pentru Educație.
Noul proiect al Legii Prevenţiei va include şi unităţile administraţiei publice locale (primării, prefecturi, consilii judeţene
etc.) în aria de protecţie faţă de
rigorile controalelor. Proiectul
iniţial prevedea doar protecţia
ﬁrmelor private. 

Băsescu rămâne
în închisoare

Tribunalul Constanța a admis, miercuri,
contestația formulată de DNA împotriva deciziei Judecătoriei Medgidia care, în 16 februarie, hotărâse că Mircea Băsescu poate ﬁ
eliberat condiționat din închisoare. Decizia
este deﬁnitivă şi fratele fostului preşedinte
rămâne în Penitenciarul Poarta Albă.
Decizia magistraților a fost luată după o săptămână de deliberare, contestaţia judecându-se
miercurea trecută, când instanța a rămas în
pronunțare. Hotărârea Tribunalului Constanța
este deﬁnitivă, astfel că Mircea Băsescu rămâne în închisoare.
Judecătoria Medgidia a admis, la jumătatea lunii februarie, propunerea de liberare
condiționată formulată de Comisia de individualizare a regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Poarta Albă și a dispus eliberarea
condiționată a lui Mircea Băsescu. În opinia
magistraților Judecătoriei Medgidia, acesta
a executat fracția prevăzută de lege, nu este
recidivist, iar timpul executării pedepsei a
fost „suﬁcient pentru reeducarea acestuia”,
condamnatul dând „dovezi temeinice de îndreptare”. Decizia magistraților nu a fost însă
deﬁnitivă, ﬁind atacată imediat de procurorii
anticorupție din Constanța.
Tot în aceeași perioadă, regimul de detenție
al lui Mircea Băsescu a fost schimbat de la
semideschis la deschis, iar el a fost mutat la
secția exterioară a Penitenciarului Poarta Albă,
de la Valu lui Traian.
Acesta a fost cea de-a doua solicitare de
punere în libertate a lui Mircea Băsescu, după
cea din octombrie 2016. Și atunci cererea a fost
admisă de Judecătoria Medgidia, dar, ulterior, Tribunalul Constanța a admis contestația
DNA, astfel că fratele fostului președinte al
României a rămas în închisoare.
În luna decembrie a anului trecut, acesta a
depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), invocând încălcarea
dreptului la libertate şi la un proces echitabil.
Apărătorul său a precizat că se cere Curţii
Europene să spună dacă magistrații au judecat
corect atunci când i-au respins eliberarea. 

