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LICENŢIERE TESTE PSIHOLOGICE - VARIANTA SCORARE MANUALĂ 

 

D&D Consultants/TestCentral este primul publisher românesc care a primit avizul 
permanent al Colegiului Psihologilor din România pentru a distribui teste psihologice. 

Instrumentele psihologice sunt destinate persoanelor care au absolvit studii universitare 
cu profil psihologic ori asimilate acestora (asistenţă socială, psiho-sociologie, 
psihopedagogie specială) ori au absolvit un curs specializat de formare în utilizarea 
respectivelor instrumente, sub supervizarea unui psiholog calificat.  

 
 

1. STAI (State-Trait Anxiety Inventory) – vârsta: 18+ ani / Test de clasă B 
Costul licenţei (inclus în preţul foilor de testare) 
Pachet de 25 foi de testare 100 €  
Pachet de 50 foi de testare 200 €  
Pachet de 100 foi de testare 300 €  
Pachete de 200 foi de testare 550 €  
Manual STAI/STAIC 100 € 

 
 
2. STAIC (State-Trait Anxiety Inventory for Children) – vârsta: 8 ani – 18 ani  / Test de 
clasă B 
Costul licenţei (inclus în preţul foilor de testare) 
Pachet de 25 foi de testare 100 €  
Pachet de 50 foi de testare 200 €  
Pachet de 100 foi de testare 300 €  
Pachete de 200 foi de testare 550 €  
Manual STAI/STAIC 100 € 

 
 

3. STAXI2 (State-Trait Anger Expression Inventory) – vârsta: 12+ ani / Test de clasă B 
Costul licenţei (inclus în preţul foilor de testare) 
Pachet de 25 foi de testare 100 €  
Pachet de 50 foi de testare 200 €  
Pachet de 100 foi de testare 300 €  
Pachete de 200 foi de testare 550 €  
Manual STAXI2 100 € 

 
 

4. MAB – (Multidimensional Aptitude Battery) – vârsta: 18+ ani  / Test de clasă C 
 

  
 
 
 
  
.
 
 
 
  
 

Costul licenţei (inclus în preţul foilor de testare) 
Pachet de 5 caiete de testare 125 €  
Pachet de 10 caiete de testare 230 €  
Pachet de 25 de foi de răspuns 150 €  
Pachet de 50 de foi de răspuns 300 €  
Pachete de 100 de foi de răspuns 500 €  
Pachete de 200 foi de răspuns 180 € 
Manual MAB 120 € 
*Training MAB 160 € 



 

 

Str. Frederic Chopin, nr.16, ap 2, sector 2, Bucuresti 
Tel/Fax: +4 021 230 45 99 
email: support@testcentral.ro, www.testcentral.ro 

 

2

 
5.ABCD-M (Chestionarul Big Five Minulescu) – vârsta: 14+ ani / Test de clasă B 
Starter’s Kit-licenţă ABCD-M Scorare Manuală (include 
5 foi de testare, 10 foi de răspuns, 10 fişe rezumative, 
10 fişe de profil – feminin, masculin, general, manual)  

  180 € 

Pachet de 5 Caiete de testare (suplimentar)    30 € 
Pachet de 25 foi de răspuns (suplimentar) 37.5 € 
Pachet de 50 foi de răspuns (suplimentar)    75 € 
Pachet de 100 foi de răspuns (suplimentar)  150 € 
Pachet de 200 foi de răspuns (suplimentar)  300 € 
Pachet de 10 Fişe rezumative (suplimentar)      5 € 
Pachet de 10 Fişe de profil (feminin, masculin, 
general)    15 € 

 
Menţionăm că preţurile sunt exprimate în Euro şi nu conţin TVA. Orice tranzacţie se va desfăşura în lei la 
cursul BNR din ziua facturării, cu adăugarea TVA-ului. Costul transportului este de 10 euro, cu adăugarea 
TVA-ului. 
 
Echipa Test Central                           
D&D Consultants, Bucureşti 
Tel / Fax: (+4) 021 230 45 99 
Mobil : 0723 37 69 59  
E-mail: support@testcentral.ro 
Web: http://www.testcentral.ro 


