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FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE  
                     Achiziția de bunuri 

 
Denumirea achiziției: Servicii de abonare prin kit-ul de utilizare al chestionarului / testului 
(anxietate, interese vocaționale, stiluri de învățare, inteligenta, personalitate)  - an 2  
 

A. Specificații tehnice solicitate 

Denumire achiziție: Servicii de abonare prin kit-ul de utilizare al chestionarului / testului (anxietate, interese 
vocaționale, stiluri de învățare, inteligenta, personalitate)  - an 2  

Teste pentru:  
 -  investigarea anxietății (100 de studenți / set) 
Testele/chestionarele psihologice pentru investigarea anxietății trebuie realizata de entități care au dreptul 
de distribuție a testelor (adică entități care o dezvoltat propriul test sau cele care distribuie testul cu 
acordul expres al autorilor sau proprietarilor testelor)conform legislației in vigoare 

Teste pentru:  
- identificarea intereselor vocaționale, (100 de studenți / set) 

Testele/chestionarele psihologice pentru identificarea intereselor vocaționale trebuie realizata de entități care 

au dreptul de distribuție a testelor (adică entități care o dezvoltat propriul test sau cele care distribuie testul 

cu acordul expres al autorilor sau proprietarilor testelor)conform legislației in vigoare 

Teste pentru:  
- investigarea stilurilor de învățare, (100 de studenți / set) 
Testele/chestionarele psihologice investigarea stilurilor de învățare trebuie realizata de entități care au 
dreptul de distribuție a testelor (adică entități care o dezvoltat propriul test sau cele care distribuie testul 
cu acordul expres al autorilor sau proprietarilor testelor)conform legislației in vigoare 

Teste pentru:  
- investigarea motivației, (100 de studenți / set) 

Testele/chestionarele psihologice investigarea motivației trebuie realizata de entități care au dreptul de 

distribuție a testelor (adică entități care o dezvoltat propriul test sau cele care distribuie testul cu acordul 

expres al autorilor sau proprietarilor testelor)conform legislației in vigoare 

Teste pentru:  
- investigarea inteligentei, (100 de studenți / set) Testele/chestionarele psihologice investigarea inteligentei 

trebuie realizata de entități care au dreptul de distribuție a testelor (adică entități care o dezvoltat propriul 

test sau cele care distribuie testul cu acordul expres al autorilor sau proprietarilor testelor)conform legislației 

in vigoare 

Teste pentru:  
-investigarea personalității (100 de studenți / set) 

Testele/chestionarele psihologice investigarea inteligentei trebuie realizata de entități care au dreptul de 

distribuție a testelor (adică entități care o dezvoltat propriul test sau cele care distribuie testul cu acordul 

expres al autorilor sau proprietarilor testelor)conform legislației in vigoare 

 
Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită 

origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de 

fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau 

eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «sau 

echivalent»  Aceste specificații vor fi considerate specificații minimale din punctul de vedere al performantei, 

indiferent de marca sau producător. 


