Interviu cu dl. Viorel Petcu, Director General al Onest Solutions,
Câștigător OSPA Romania 2016 la categoria „Consultanți de Securitate (Evaluatori de Risc la
Securitate Fizică)”
OSPA: Ce au însemnat Premiile OSPA pentru dumneavoastră și compania pe care o conduceți?
Viorel Petcu: Pentru noi, Premiile OSPA au însemnat un alt pariu, un pariu cu noi înșine - în
primul rând - și – în al doilea rând – cu specialiștii din domeniul nostru. Am vrut să vedem dacă
putem intra într-o competiție organizată și jurizată după criterii internaționale și să câștigăm.
Noi lucrăm într-o zonă extrem de nișata, a dezvoltării de produs de tip COTS, unde interacțiunea
și feed-back-ul de la client sunt esențiale. Reacțiile pe care le-am avut de la clienții nostri au fost
întotdeauna pozitive, aprecierile lor față de efortul nostru și față de rezultate au fost bune, dar
doream să vedem cum performăm și în raport cu criteriile setate de experții din sectorul nostru
de activitate. Am considerat înscrierea la Premiile OSPA ca o ridicare a ștachetei profesionale, o
verificare – dacă vreți – a faptului că suntem pe drumul cel bun.
OSPA: Care a fost cel mai dificil moment în procedura de înscriere în concurs?
Viorel Petcu: Cel mai greu moment a fost acela de a lua decizia de a participa: să ne înscriem, să
nu ne înscriem; o fi bine, o fi rău; suntem noi de OSPA, nu suntem noi de OSPA. Era prima ediție,
era o noutate – în special criteriile de jurizare erau cu totul noi – așa că trebuia să facem saltul în
necunoscut. Cred că declicul deciziei de a ne înscrie s-a produs în momentul în care ne-am dat
seama că suntem, totuși, o firma de cercetare-dezvoltare, iar noi suntem “cercetători” nu numai
prin profesie ci și prin spirit, așa că a ne seta noi provocări și a ne juca cu necunoscutul sunt a
doua noastră natură. Sigur, puteam să nu câștigăm, dar atâta timp cât crezi că ai 10-15% șanse
de câștig, merită să participi!
OSPA: Totuși, cât de dificilă a fost redactarea aplicației de înscriere?
Viorel Petcu: A fost relativ dificilă, dar nu pe atât de dificilă pe cât a fost luarea deciziei de a ne
înscrie în concurs. Probabil că dificil a fost sa găsim proporția corectă între a oferi o descriere
tehnică exhaustivă a aplicației noastre “Matrisk” și, în același timp, să oferim juriului – care în
majoritate covarșitoare nu era expert nici în scrierea de aplicații și nici în analiza de risc la
securitatea fizică – să înțeleagă importanța muncii noastre și a produsului pe care l-am
dezvoltat. Vedeți, noi suntem cercetători – eu însumi sunt cercetător cu o mare experiență în
domeniul cercetării cu aplicații atât civile cât și militare – și ne place să vorbim mult despre
munca noastră, dar o facem – de cele mai multe ori – în termeni strict tehnici, iar importanța
“socială” a produsului o trecem, oarecum, pe plan secund. Ori la OSPA ni se cerea exact acest
lucru: să prezentăm contribuția pe care produsul nostru o are la dezvoltarea domenului lui de
aplicare, care este “valoarea lui adaugată” și cum influențează el pozitiv munca celor care se
folosesc de el. În cele din urmă, am reușit – zic eu - să găsim acel mix fericit între detaliile strict
tehnice și implicațiile mai largi ale produsului pentru piața de securitate privată pe care să le
înțeleagă cu ușurință și cei care nu sunt strict experți în domeniul analizei de risc la securitatea
fizică.
OSPA: Și ați câștigat!

Viorel Petcu: Da.
OSPA: Ce a însemnat câștigarea unui Premiu OSPA?
Viorel Petcu: O, foarte multe! În primul rând a avut un impact colosal asupra echipei, căci
lucrând în cercetare-dezvoltare, aveam în primul rând nevoie de o confirmare că ceea ce facem
este ok. În al doilea rând, a însemnat o doză dublă de entuziasm și de încredere în forțele
noastre, căci una este să-ți spună acest lucru clientul tau - cu care ai o relație bună și apropiată
și care este oarecum membru al echipei – și alta este ca această recunoaștere să vină din partea
unor experți independenți, care ți-au analizat munca în conformitate cu un set de criterii
validate internațional.
Noi sunem o echipă relativ mică, dar avem convingerea că prin ceea ce facem, prin munca
noastră de creație și de cercetare, contribuim la dezvoltarea acestei nații. Poate să pară că spun
“cuvinte mari”, dar asta este ce cred eu, ce credem noi, anume că ne putem dezvolta ca națiune
doar dacă creăm ceva nou, nu doar consumând ceea ce fac alții sau dacă fabricăm doar ce
proiectează alții.
În altă ordine de idei, am crescut masiv în ochii celorlalți “actori” de pe piața de securitate
privată, s-a produs, cum să spun eu, un fel de “luminare”, ca și cum brusc s-a aprins un reflector
ce ne-a prins – pe noi și produsul nostru - în raza lui. Aveam această referință de “câștigător
OSPA” așa că am fost invitați să vorbim la conferința pentru evaluarea riscului de Securitate
fizică, la conferința anuală a Asociației Române pentru Tehnica de Securitate.
În al treilea rând, am beneficiat de un plus enorm de capital de încredere din partea clienților
existenți și potențiali, căci acum nu mai spuneam doar noi “vai, ce buni suntem și ce produs
deștept avem”, sunt și o sumă de experți care certifică cum că rezultatele muncii tale sunt
valoroase. Am avut unele discuții cu potențiali clienți care, după ce inițial ne spuseseră “sigur, e
frumos ce faceți, o să ne mai auzim”, au trecut la “sigur, e frumos ce faceți, hai să ne vedem
mâine, să discutăm mai concret”… și aceasta datorită premiului OSPA.
În al patrulea rând, am avut surpriza să vedem ce înseamnă un premiu OSPA în ochii altor colegi
cercetători din străinătate, care știau de premiile OSPA de la ei din țară și care au ținut să ne
felicite pentru succesul nostru. Ce poate fi mai onorant?
OSPA: Că ați adus vorba de colegii cercetători. Ce vă atrage mai mult: cercetarea
fundamentală sau cea aplicată?
Viorel Petcu: Cu siguranță că și cercetarea fundamentală își are locul și rolul ei în dezvoltarea
unei națiuni sau a omenirii în ansamblu, dar - în ceea ce mă privește – sunt atras de cercetarea
aplicată, cea care rezolvă probleme și plătește facturi, dacă pot să mă exprim așa. Noi, ca firmă,
suntem implicați în multe proiecte de cercetare la nivel internațional și ne facem bine treaba pe
bucățile care ne revin.
OSPA: Este greu să faci cercetare în România?
Viorel Petcu: Oriunde este greu să faci cercetare fără a avea un cadru legislativ și financiar stabil,
generos și care să răspundă rapid schimbărilor, căci azi avem un set de teme de cercetare, peste
jumătate de an putem avea un nou set de priorități. Din păcate, în România, se pare că ne
pierdem instinctul de a cerceta, de a inova, de a aduce ceva nou, cu consecințe devastatoare nu

numai din punct de vedere economic sau militar, căci nu poți supraviețui în lumea
contemporană doar producând ce au inventat alții sau mutând dintr-o parte în alta ceea ce
produc alții. În ceea ce mă privește, ca cercetător, ca formator în domeniu, am militat și o să
continui să militez pentru încurajarea cercetării românești.
OSPA: Unde se află piața securității private în România, din punctul dumneavoastră de
vedere?
Viorel Petcu: Noi operăm pe o nișă extrem de mică din piața securității private, respectiv cea a
analizei de risc la securitatea fizică, nișă extrem de dinamică și – în același timp –volatilă din
punct de vedere legislativ. Noi oferim soluții care facilitează efectuarea analizelor de risc pe
baza modelării obiectivelor prin intermediul activelor, amenințărilor și riscurilor aferente.
Așteptăm ca legislația în domeniu să fie, în cele din urmă, implementată pentru a vedea cât de
mare – din punct de vedere economic – este ea.
OSPA: Veți participa la OSPA 2017?
Viorel Petcu: Suntem în faza de deliberare.
OSPA: De ce, vreți să vă retrageți în glorie, după câștigarea premiului de anul trecut?
Viorel Petcu: A, nu, Doamne-ferește! Vrem sa participăm cu un nou produs și v-am spus la
început că cel mai greu pentru noi, în 2016, a fost să deliberăm și să ne decidem: “Ne înscriem
sau nu ne înscriem?; “Suntem noi de OSPA sau nu suntem de OSPA?”; “O fi bine sau o fi rău?”
Acum știm, e bine!
Viorel Petcu este un expert în cercetare aplicată pentru securitate și apărare, cu o expertiză
extinsă în proiectarea sistemelor, dezvoltarea de produse și consultanță. Este co-fondator și
director general al ONEST SOLUTIONS – o echipă entuziastă de cercetare-dezvoltare condusă de
pasiunea pentru excelență și un puternic angajament în a furniza cele mai bune produse și
servicii. MATRISK – un instrument informatic complex pentru evaluarea riscului la securitatea
fizică este una dintre realizările sale importante. MATRISK răspunde unei nevoi critice: o
metodologie clară și simplă dublată de un instrument informatic, care face posibilă o evaluare a
riscului la securitatea fizică exhaustivă și eficientă. MATRISK este o alegere înțeleaptă pentru că
se adresează domeniului evaluării de risc la securitatea fizică, permițând obținerea unor
rezultate măsurabile, ceea ce l-a transformat într-o opțiune valoroasă pentru evaluatori și
managerii de securitate.
A consemnat Ovidiu Constantinescu.

