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OPINII ȘI COMENTARII
Dascalu Victor, gr 7
Pentru mine , negocierea a fost ca un vis de vara nematerializat, deoarece nu am dat randamentul
maxim . Oricum , apreciez aceasta inițiativă de a ne pune să negociem fiindcă doar în acest fel putem
deprinde calitațile unui economist versatil , îndeajuns de abil încât să își suțină cu tarie punctual de
vedere .

Raducu Afrodita – Nicoleta, gr 7
Simularea unei negocieri comerciale internationale mi s-a parut interesanta in primul rand datorita
complexitatii acesteia. In teorie, pasii sunt mult mai simpli, incepand cu manifestarea interesului pentru
a incheia un contract si finalizand cu incheierea acestuia. Aceasta experienta m-a ajutat sa inteleg mai
bine latura artistica a negocierilor, latura care tine de creatie si empatie, de comunicare si simulare, si nu
in ultimul rand de strategie si logica. Minutiozitatea pregatirilor, se imbina cu starea de moment de pe
parcursul negocierii propriu-zise astfel, se pot comite diferite greseli. Ca o prima experienta, pot spune
ca a fost destul de solicitant psihic vorbind deoarece intreaga echipa a tratat cu seriozitate aceasta
"confruntare". Am avut parte de niste "adversari" foarte bine pregatiti, si de niste colegi de echipa
extraordinari. Ma bucur ca am avut ocazia sa traiesc o negociere, si sunt sigura ca acest lucru ma va
ajuta foarte mult pe viitor.

Nasturel Stefan, gr 7
Eu cred ca negocierea a fost buna

Baltac Gabriel – Catalin, gr 7
Cred ca ne puteam descurca mai bine la capitolul comunicare si intelegere, cred ca am tinut mortis
de niste lucruri care nu au fost in avantajul nostrum pana la urma, cred ca asta ne vor ajuta in final sa
ne dam seama unde si cu ce am gresit. Echipa adversa a fost foarte buna, bine pregatita nu ne
asteptam la o asemenea concurenta. In final a fost o experienta frumoasa din care avem multe de
invatat.

Cojanu Stefan – Cristian, gr 7
Consider ca simularea ne-a ajutat in primul rand sa ne descoperim calitatile, respectiv talentul de a
conduce o echipa de negociere. Am ramas foarte placut impresionat de participarea fiecarui
membru la simulare precum si spiritul de echipa care s-a dezvoltat pe parcursul perioadei de
strangere a informatiilor, detaliilor necesare desfasurarii in cele mai bune conditii a procesului de
negociere.

Burciu Andra – Mihaela, gr 7
Consider ca aceasta negociere a fost benefica pentru mine, datorita faptului ca am invatat sa lucrez
cu persoane cu care nu ma vedeam intr-o echipa. Am invatat ce inseamna sa fii responsabil si sa ai
curajul sa spui ceeace gandesti, chiar daca nu este cel mai corect lucru. Nu stiu cum as putea explica
toate aceste lucruri prin cateva cuvinte. Trebuia sa fiti toti acolo pe scaunul pe care am stat in fata
colegilor si a cadrelor didcatice pentru a intelege emotia si tensiunea prin care am trecut.
Si as vrea sa mai mentionez un lucru foarte important, in momentul in care s-a semnat acel contract,
nu am incheiat doar o negociere si am deschis o poarta prin care nu credeam ca sunt in stare sa trec
vreodata, mi-am facut prieteni noi atat in echipa mea, cat si in cealalta echipa. Daca as putea, m-as
intoarce in timp si as face din nou acest lucru cu si mai multi colegi, pentru ca intr-adevar cele 75 de
minute au meritat din plin.

