Intenþionezi sã pãºeºti în lumea antreprenoriatului?
Citeºte aceastã carte! Marius Ghenea te convinge paginã
cu paginã cã antreprenorii de succes sunt curajoºi ºi
întotdeauna responsabili, într-o lume care se schimbã
rapid ºi în care incertitudinea este singura certitudine.
Nu intenþionezi sã pãºeºti în lumea antreprenoriatului?
Citeºte aceastã carte! Pentru cã vei înþelege cã indivizii
care primesc educaþie antreprenorialã timpurie sunt mai
creativi, iau decizii mai rapid, devin cetãþeni mai
productivi, se angajeazã mai uºor, sunt mai implicaþi în
viaþa comunitãþii, se autoevalueazã corect în acþiunile pe
care le întreprind, anticipeazã influenþa schimbãrilor
asupra unor indicatori sau comportamente.
ªi foarte important este cã Marius Ghenea transmite
aceste lucruri într-un limbaj firesc ºi prietenos, fãcând din
lecturã o experienþã utilã ºi plãcutã.
Conf. dr. ec. Corina-Ionela DUMITRESCU,
Decanul Facultãþii de Antreprenoriat, Ingineria
ºi Managementul Afacerilor,
Universitatea POLITEHNICA din Bucureºti

Au trecut ani buni de atunci, dar nu am sã uit
niciodatã cã prima datã când l-am cunoscut pe Marius
m-a frapat claritatea fenomenalã de a identifica rapid
caracteristicile esenþiale ale unei afaceri, cu plusuri ºi
minusuri, chiar ºi aºa, la o analizã rapidã. Complexitatea
experienþei, focusul lui continuu pe iniþiative întotdeauna
noi, atenþia la ecosistem ºi multitudinea de exemple
concrete au constituit mereu mixul foarte bun al unui
om de business cum ajungi sã speri cã vei avea ocazia
sã întâlneºti. De aceea, modul în care alege sã
împãrtãºeascã în carte cele învãþate constituie o
oportunitate excelentã pentru toþi antreprenorii care încã
se dezvoltã. Nu vor sãri etape, nu vor fi scutiþi de propriile
lecþii, dar cu siguranþã vor avea sprijinul înþelepciunii
pe care doar experienþa o construieºte.

Raluca Mateiu
CEO Internetcorp

Veþi întâlni, probabil, multe „reþete”, ghiduri, înºiruiri
de sfaturi despre ceea ce un antreprenor trebuie sau nu
trebuie sã facã pentru a avea succes. Ceea ce Marius
pune cap la cap în aceastã carte este o privire asupra
întregii cãlãtorii, care face din ea o cãlãuzã pentru un
drum complicat, pe care nu-l poþi parcurge cu reþete.
Veþi gãsi în ea rãspunsuri la cele mai importante întrebãri,
iar faptul cã atâtea generaþii de antreprenori au folosit-o
pânã acum spune ceva despre carte, dar ºi despre
fundamentul ei: nu reþetele sunt acelea pe care putem
construi, ci mai ales principiile. Marius a reuºit sã scrie o
carte despre principii care trece testul timpului.
Andreea Roºca,
coautor Cei care schimbã jocul

Odatã cu apariþia cãrþii acum 10 ani, Marius a reuºit
sã mai deschidã o poartã cãtre educaþia antreprenorialã.
Informaþiile oferite sunt utile ºi atent structurate, urmãrind
„firul vieþii” unei afaceri, de la idee la succes, trecând
prin oportunitãþi, reuºind astfel sã îþi capteze atenþia încã
de la primele pagini. „Antreprenoriat” este cartea care
nu ar trebui sã lipseascã din biblioteca nimãnui, cu atât
mai mult a celor care îºi doresc sã devinã antreprenori.
Printre cuvinte, sfaturi, exemple ºi rândurile cãrþii îl vei
descoperi pe Marius antreprenorul, managerul, colegul,
partenerul, investitorul ºi, nu în ultimul rând, omul. Este
sincer, deschis ºi împãrtãºeºte cu generozitate din întreaga
experienþã.
Carmen Ungureanu
Autor „Ochi în ochi cu cancerul,
cheia regãsirii mele”

Pe Marius Ghenea l-am descoperit prima datã într-o librãrie.
A fost prima mea carte de educaþie antreprenorialã pe care am
cumpãrat-o! (Pe a doua am scris-o eu.)
Avidã de informaþii, cãutam cãrþi care sã mã inspire, sã îmi dea
curaj, sã pot face comparaþii cu ceea ce studiasem ºi acumulasem în
atâþia ani de experienþã antreprenorialã. Mãrturisesc cã nu mã
gândisem pânã atunci la toate perspectivele, miturile ºi stereotipurile
antreprenoriale. Din acest punct de vedere, pentru mine, Marius
Ghenea este deschizãtor de drumuri.
Apoi, cumva, timpul ºi mediul de business ne-a intersectat paºii
ºi de fiecare datã i-am descoperit o altã faþetã. Un fel de „Arena Leilor”
în format liber, cu provocãri asumate ºi implicare socialã, adicã, pe
scurt, „Antreprenoriat. Drumul de la idei cãtre oportunitãþi ºi succes
în afaceri”.
Drumul de la idei la... luminã este presãrat de cele mai multe ori
cu nopþi nedormite ºi doze mari de stres, combinate, din când în
când, cu elixirul nemuririi. Pentru cã, da, cumva, antreprenorii se
cred nemuritori. Mai presus de toate, poveºtile antreprenoriale rãmân
nemuritoare, un fel de moºtenire pe care noi, antreprenorii, ne-am
asumat sã o lãsãm generaþiilor viitoare.
Nãscuþi între douã lumi (generaþia de sacrificiu), însetaþi de
libertate ºi prosperitate, nu am avut decât o singurã ºansã. ªansa de a
construi împreunã cea mai importantã autostradã antreprenorialã.
Tributari unui sistem perimat, avizi de strãlucirea Occidentului,
am turat toate motoarele pentru a construi unicul motor economic
adaptat pentru cele ºapte viteze, universal acceptate.
Fie cã vorbim de viziune, inovare, creativitate, cercetare,
anduranþã, determinare, curaj sau de o dozã de nebunie, toate aceste
calitãþi sunt esenþiale pentru a construi armonios ºi Marius Ghenea
asta face, construieºte la temelia antreprenorialã a României. Este
inovator din multe puncte de vedere, are o acurateþe a exprimãrii ºi o
claritate a ideilor amestecatã într-un mod interesant cu o dozã de
umor oltenesc, este original   ºi, mai presus de toate, scrie din
experienþã proprie, aºa cã te provoc ºi pe tine, cititorule, sã te
reconstruieºti ºi sã investeºti în tine!
Cristina Chiriac
Preºedinte Confederaþia Naþionalã
pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF)

Provocarea de zece ani: despre cartea
„Antreprenoriat”, la aniversare
Orice aniversare are amestecate înãuntrul sãu sentimente
frumoase, dar diverse ºi uneori contradictorii: pe de o parte, bucurie,
pentru cã durabilitatea, perenitatea sunt elemente intrinseci ale
valorii, reuºitei, performanþei; pe de altã parte, tristeþe sau, în orice
caz, nostalgie, pentru cã, atunci când te uiþi înapoi, mai ales pe
perioade mai lungi de timp, descoperi de cele mai multe ori cã au
rãmas acolo, în urmã, oameni, companii, evenimente importante,
persoane ºi lucruri care s-au dus, iar unele nici nu mai revin. Cu atât
mai mult mã bucur însã cã putem lansa aceastã ediþie aniversarã de
10 ani, chiar cu conþinutul sãu original, însã îmbogãþitã cu multe
gânduri ºi idei de la persoane care au ceva de spus nu doar în
business, dar ºi în educaþie ºi în societatea româneascã.
M-am gândit în aceastã situaþie cã ar trebui sã îmi asum ºi eu o
provocare sui-generis de 10 ani, ºi anume sã încerc sã vãd ce s-a
schimbat în aceºti ani în peisajul antreprenorial românesc ºi
internaþional, faþã de ce puneam la acel moment în filele cãrþii
„Antreprenoriat. Drumul de la idei cãtre oportunitãþi ºi succes în
afaceri”. Iar în aceastã epocã grãbitã, globalizatã ºi tehnologizatã,
schimbarea a rãmas, pare-se, singura „constantã” a vieþii noastre. În
2011, la lansarea cãrþii, societatea noastrã abia începuse sã iasã, destul
de timid, din criza financiarã globalã, deºi semnele acesteia erau încã
vizibile la tot pasul. Zece ani mai târziu, suntem într-o altã crizã,
care nu aratã deloc aºa cum a arãtat criza anterioarã: este o crizã
asimetricã, ce a pornit de la criza sanitarã ºi apoi s-a propagat cu
unde de ºoc, foarte ciudate ºi inegale, în diverse domenii de afaceri
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ºi în foarte multe aspecte ale vieþii sociale, ale societãþii în ansamblu.
ªi ale cãrei efecte vor fi, mi-e teamã, resimþite un timp mult mai
îndelungat decât la orice crizã dinaintea acesteia.
Dar hai sã vedem ce s-a schimbat în ultimii zece ani: cu siguranþã,
ceea ce nu s-a schimbat este rolul spiritului antreprenorial în
realizarea de inovaþii, în succesul de business ºi, în general, în
dezvoltarea economicã ºi socialã atât în România, cât ºi peste tot în
lume. Desigur, schimbarea cantitativã în aceºti zece ani este cu
adevãrat impresionantã în þara noastrã ºi poate, cu modestie, aceastã
carte a avut ºi ea un umil rol. În zece ani s-au înfiinþat sute de mii de
noi afaceri, iar dintre acestea nu puþine au prosperat, în timp ce multe
dintre afacerile care existau în 2011 au crescut rapid în urmãtorii ani,
mai ales pe fondul relansãrii economice, dar ºi beneficiind de multe
informaþii noi, programe de consultanþã, training ºi advisory,
programe în care, de asemenea, m-am implicat, pentru cã eu am
considerat aceastã carte doar unul dintre elementele de contribuþie
la dezvoltarea antreprenorialã, alte elemente fiind toate aceste alte
programe ºi proiecte pentru antreprenoriatul românesc, pe care unii
dintre voi le cunoaºteþi. Din punct de vedere calitativ sau ca aspect
al demersului public de educaþie antreprenorialã, mi-e teamã cã, în
aceºti zece ani, paºii au fost un pic ºovãitori, dacã ne gândim, de
exemplu, cã a dispãrut cu vreo opt ani în urmã emisiunea „Arena
Leilor”, care chiar a avut meritul sãu la punerea câtorva cãrãmizi
solide în construcþia ecosistemului antreprenorial de la noi, ca sã
vedem în 2020 un remake pe o televiziune comercialã, nu pe cea
publicã, tot cu lei ºi cu un fel de imperiu, dar care, în opinia mea, cu
toatã consideraþia pentru unii dintre participanþi (nu pentru toþi, ca
sã nu fie confuzii!), îmi pare a fi o combinaþie nu foarte reuºitã între
„Românii au talent” ºi „Visuri la cheie”; cu alte cuvinte, nu prea ne
intereseazã acolo meritele de business ale proiectelor prezentate, ci
talentul de show al candidaþilor ºi, de ce nu, problemele personale
sau de familie cu care se confruntã, pentru cã, dacã nu poþi stoarce o
lacrimã, nu poþi încasa SMS-uri cu valoare adãugatã. Sau foarte
aproape de celebra frazã din fabulosul film al lui Nae Caranfil,
„Filantropica”: „Mâna întinsã care nu spune o poveste nu primeºte
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pomanã”. Or, eu, personal, cred cã afacerile exact asta nu sunt, nu
sunt „pomeni” nici în sensul cã investitorii pun banii în afaceri din
interese „filantropice” ºi nici în sensul cã antreprenorii ar trebui sã
se ducã spre investitori, vreodatã, cu mâna întinsã! Antreprenoriatul
ºi investiþiile înseamnã parteneriat; dacã nu se stabilesc niºte relaþii
solide de parteneriat între antreprenori, succesul de business este
imposibil!
Au mai fost schimbãri importante în business ºi în societate, iar
una dintre aceste schimbãri are de-a face cu o constantã a naturii
umane: apetitul pentru risc ºi dorinþa de a „juca”. Aºa a apãrut ºi
s-a umflat în mod exagerat „bula” criptomonedelor, cu bitcoin ca
fiind cea mai reprezentativã speculaþie a începutului de mileniu III,
dar care abia în ultimii ani a devenit cu adevãrat un subiect de discuþie
în agora, de unde prin 2011 era numai un subiect de discuþie între
„erudiþii” IT-ului, care vorbeau mai curând de posibilele implicaþii
ale tehnologiei blockchain, care stãtea la baza bitcoin, decât de
valoarea intrinsecã a monedei. De la acei erudiþi am înþeles ulterior
cã totuºi tehnologia blockchain nu poate sã pãtrundã simplu în
aplicaþii din lumea realã, iar 10 ani mai târziu, încã se vorbeºte despre
aceastã tehnologie la timpul viitor. În schimb, monedele (unele
numite acum „tokens”) au urcat pânã la cer, ca evaluare, împinse
fiind de pasiunea pentru joc, pentru „gamble”, a multor oameni din
întreaga lume. Pentru cã, da, pânã la intrarea pe zona aceasta a
marilor fonduri de investiþii sau a altor investitori instituþionali,
creºterea criptomonedelor a fost alimentatã de oamenii pasionaþi de
„pãcãnele” sau de pariuri. Aceºti oameni care se considerã ei înºiºi
„jucãtori” au fãcut, se pare, un jurãmânt sã nu vândã niciodatã
monedele, astfel cã, neexistând multe vânzãri, pe o regulã economicã
simplã, preþul a crescut ºi mai repede, deºi în spatele monedei, sã ne
înþelegem, nu existã nimic, nu existã nicio valoare fundamentalã în
spatele acestor criptomonede. Cum se va termina? Ca orice schemã
piramidalã (aceasta fiind, de departe, cea mai mare schemã
piramidalã din istoria omenirii), cu unii oameni realizând câºtiguri
uriaºe, iar alþii, cei mai mulþi, pierzând în mod substanþial toþi banii,
uneori bani pe care nu îºi puteau permite sã îi piardã. Un sfat pentru
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toþi, nu doar legat de criptomonede: nu puneþi în investiþii
speculative, mai ales cele de acest gen, care sunt hiper-speculative,
decât banii pe care vã permiteþi sã îi pierdeþi. ªi încercaþi sã vã marcaþi
profitul, atunci când aveþi o oportunitate.
Oricum, criptomonedele nu sunt în realitate decât vârful
aisbergului de tip speculaþie ºi „bulã”. Sunt multe alte lucruri care
se întâmplã în prezent ºi care ar trebui sã ne facã sã fim îngrijoraþi
pentru viitor, deoarece, aºa cum s-a demonstrat în trecut, orice „bulã”
care se sparge antreneazã cu ea pierderi mari ºi un consum uriaº de
energie ºi de bani, care lasã un vacuum în urma lor. Iar noutatea
anilor 2020-2021 este sã vedem „bule” uriaºe, bine umflate ºi aproape
de punctul de spargere, care umflã alte „bule”, aºa cum ne-a
demonstrat recent Elon Musk, cel care stã pe „bula” Tesla (o companie
cu o evaluare mult peste orice multipli rezonabili în aceastã lume) ºi
care alimenta, cu puþin timp în urmã, „bula” bitcoin, punând sume
importante acolo, dar apoi spunând douã cuvinte când a fost întrebat
cum considerã valoarea actualã a monedei bitcoin, rãspunzând sec
„too high” (prea mult). Iar aceastã declaraþie, se pare, a stat la baza
unei scãderi aproape fãrã precedent a acestui activ pe termen scurt.
Probabil zona cu cea mai mare dinamicã în ultimii zece ani, cel
puþin din perspectiva ecosistemelor de business din România, a fost
partea de finanþare. Acum zece ani, când scriam acest capitol al cãrþii,
identificasem vreo 15-20 de asemenea metode de finanþare, în funcþie
de cum le încadram, deoarece unele puteau fi considerate un subset
al unei alte metode de finanþare din listã. În aceºti zece ani, am mai
identificat ºi alte metode, iar unele au apãrut numai între timp, aºa
cã am ajuns deja la 30 de astfel de metode de finanþare, fie de tip
datorie, fie de tip equity, fie mezanin, dar ºi fonduri europene ºi alte
tipuri de finanþare nerambursabile care nu intrã automat în categoria
datorie, dar nici nu sunt capitaluri proprii. Aceste metode sunt, de
fapt, detaliate în cursul meu intensiv de antreprenoriat, unul dintre
programele cele mai interesante pe care le-am lansat în ultimii ani,
la care numãrul de alumni, de absolvenþi ai acestui curs a ajuns deja
la peste 500, aºa cum în programul miniMBA BusinessDrive numãrul
de alumni a trecut de o mie, acesta fiind un program mai amplu, tot
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intensiv, dar de tip boot camp sãptãmânal, pe care l-am lansat
împreunã cu Dragoº Popescu în 2012, la numai un an de la prima
apariþie a cãrþii „Antreprenoriat”.
Dar, pentru cã vorbim de programe pentru antreprenori ºi
manageri, ar fi interesant sã vedem cum s-a dezvoltat acest segment
de antreprenori ºi manageri în România, din 2011 pânã în prezent.
Din nou, la o analizã simplã, vedem o creºtere extraordinarã, posibil
chiar cea mai semnificativã faþã de baza de acum zece ani din întreaga
Uniune Europeanã! Sigur cã ne place sã ne plângem de milã ºi sã
spunem cã suntem la coada Europei, însã trebuie sã constatãm, de
ce nu cu mândrie, cã, cel puþin în anumite segmente, putem sã ne
luptãm de la egal la egal cu aproape oricine în Europa ºi în lume. Iar
un exemplu minunat din acest punct de vedere este zona de IT. Nu
doar cã România are una dintre cele mai bune infrastructuri Internet
din Europa ºi din lume, dar, în plus, pe aceastã infrastructurã îºi
desfãºoarã activitatea un numãr impresionant de specialiºti IT, care
au dus vestea valorii antreprenoriatului românesc peste mãri ºi þãri
cu adevãrat! Dacã ne uitãm la realizãrile excepþionale, România are
acum primul sãu decacorn (un termen lansat recent ºi care defineºte
un unicorn de cel puþin zece ori mai mare decât evaluarea de un
miliard de la care nivel o companie se poate numi unicorn) ºi ar
putea, de fapt, chiar fãrã sã ºtim încã, sã mai avem câþiva unicorni
sau, mãcar, soonicorni (soonicorn este, de asemenea, un termen
inventat recent, care descrie o companie în creºtere rapidã, despre
care se estimeazã cã va depãºi curând valoarea de un miliard de
dolari).
Veþi spune cã acestea sunt excepþiile de la regulã, dar vã asigur
cã nu este aºa: chiar dacã multe companii nu vor ajunge niciodatã la
valori de miliarde, industria româneascã de IT este, ca procent din
PIB-ul naþional, a doua cea mai performantã din toatã Uniunea
Europeanã, fiind depãºitã doar de Irlanda, unde însã ºi-au fãcut
headquarter-ul majoritatea companiilor uriaºe americane numite Big
Tech (Facebook, Google etc.), din considerente de limbã, fus orar,
dar mai ales din raþiuni de taxe reduse. Discuþia despre unicorni a
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început în România chiar cu vreo 10 ani în urmã, dar atunci pãrea un
vis frumos, iar acum este o realitate cu faþete multiple. Iar eu,
personal, mi-aº dori ca în urmãtorii zece ani sã investesc în companii
româneºti care sã ajungã ºi ele la acest nivel; de fapt, începând cu
2014, aceasta a fost principala mea activitate ºi mã mândresc cu faptul
cã am participat la dezvoltarea a zeci de companii de IT ºi tehnologie
din România ºi din Estul Europei, în acest interval, companii care
între timp au crescut la venituri de multe milioane sau zeci ori sute
de milioane de euro, iar unele dintre ele au fãcut tranzacþii importante
cu investitori strategici: PC Garage a fost achiziþionat de eMAG, parte
a grupului Naspers; tehnologia Vector Watch a fost achiziþionatã de
Fitbit, acum parte din Google; SmartBill a primit o investiþie strategicã
majoritarã de la Visma, cea mai mare companie din spaþiul economic
european din domeniul cloud-business-processes, iar recent am
anunþat ºi o altã tranzacþie importantã: Green Horse Games a fost
achiziþionatã de Miniclip, un subsidiar al celei mai mari companii
de gaming din lume, Tencent.
Acestea sunt doar câteva exemple, însã sunt ºi multe alte
companii în care m-am implicat, în care am investit, în care am
participat în board-urile acestor organizaþii pentru a le ajuta cu
strategia ºi cu planurile lor de viitor. Iar pentru mine sunt douã
momente importante de mândrie, unul atunci când oamenii de lângã
mine se dezvoltã atât din punct de vedere profesional, cât ºi personal,
ceea ce încerc sã susþin cu toate resursele ºi posibilitãþile mele, iar
celãlalt moment de mândrie este atunci când aceste acumulãri,
favorizate ºi de o strategie cât mai bunã de exit, pe care, la fel, o
susþin în mod substanþial ca investitor ºi partener al acestor
antreprenori, duc cãtre o materializare a investiþiei lor de inteligenþã,
efort, pasiune ºi perseverenþã; mai precis, mai pe româneºte, atunci
când, dupã o tranzacþie, devin milionari „cu acte în regulã” (adicã
milioane în cont). Numai anul trecut am ajutat aproape zece
antreprenori din România sã devinã milionari în acest sens strict al
cuvântului, iar mândria mea nu este una legatã de vreo vanitate sau
de orgoliu, ci pur ºi simplu ºtiu cã aceºti oameni, când realizeazã,
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din munca ºi din inteligenþa lor, sume importante de bani, le vor
reinvesti cu atenþie, le vor reinvesti tot în acelaºi ecosistem ºi iatã
cum reuºim, sunt sigur, sã creãm acel flywheel, acel cerc virtuos prin
care apar efecte spectaculoase de multiplicare în cascadã, deoarece
aceia care au cunoscut succesul în trecut ºi au deja o frumoasã
experienþã de business în urmã pot investi alãturi de noua generaþie
de antreprenori ºi pot sã îi ajute pe aceºtia sã continue pe acelaºi
ciclu al dezvoltãrii profesionale, personale, iar, la final, din nou cu o
strategie de exit adecvatã, sã materializeze aceastã investiþie din nou
ºi din nou. ªi, dacã stau sã trag linie, de-a lungul timpului, þinând
cont de cele aproape 30 de companii în care m-am implicat, marea
majoritate mergând ºi atingând un succes semnificativ de business,
probabil cã am ajutat sute de antreprenori ºi manageri români sã
atingã acest statut de milionari. ªi asta înseamnã de fapt contribuþia
realã pe care o pot aduce mulþi alþi oameni de afaceri români cu
experienþã, care au început, din ce în ce mai susþinut, sã meargã în
aceastã direcþie.
Spre final, un cuvânt de mulþumire ºi pentru aceºti oameni de
business ºi din zone sociale importante pentru antreprenoriat, care
mi-au împãrtãºit gândurile lor frumoase despre carte, dar mai ales
despre mine ºi despre modul în care mã vãd ei pe mine. Îmi doresc
sã pot trãi întotdeauna la înãlþimea aºteptãrilor extraordinare pe care
ei le au de la mine, dar, în acelaºi timp, am fãcut ºi voi face totul
pentru a îi mobiliza ºi pe ei, alãturi de mine mulþi sunt deja implicaþi
în programele pentru antreprenoriat în care mã implic ºi eu –, sã
încercãm ca împreunã sã putem da în urmãtorii zece ani ºi mai mult
decât am dat în ultimii zece ani pentru societatea noastrã
antreprenorialã româneascã din care provenim ºi care, la rândul sãu,
ne-a dat ºi nouã mult: mai multe cãrþi (eu am promis deja o nouã
lucrare, poate chiar anul viitor), mai multe programe educaþionale,
mai multã implicare în organizaþiile antreprenoriale de la noi ºi, în
continuare, ºi alte iniþiative utile pentru ecosistemul antreprenorial
românesc.
Dar, în rest, mai nimic nu s-a schimbat în ultimii zece ani în
business, pentru cã principiile afacerilor sunt perene, ele nu þin cont
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de modã sau de trendurile sezonului, iar, aºa cum cei care au citit
câteva cãrþi de business ºtiu, cãrþi despre afaceri scrise cu 40-50 sau
chiar aproape o sutã de ani în urmã îºi pãstreazã ºi azi valabilitatea,
atunci când acestea analizeazã conceptele ºi principiile fundamentale.
Pentru toate celelalte ºi mai ales pentru implementare, întotdeauna
trebuie sã apelaþi la cei care au experienþa potrivitã, la momentul
potrivit, în locul potrivit.
Marius Ghenea
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