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APTITUDINEA COGNITIVĂ GENERALĂ 

Termenul de aptitudine cognitivă generală este sinonim cu alți doi termeni consacrați, folosiți în ziua de 
astăzi, cel de inteligență generală și cel de abilitate mentală generală. 

Din punct de vedere funcțional,  inteligența superioară sau aptitudinile cognitive generale ridicate se referă 
la abilitatea de a face față cu succes la cerințele mediului înconjurător, cu rol adaptiv. 

Din punct de vedere structural, prin inteligența generală / aptitudinile cognitive generale se are în vedere un 
ansamblu de resurse cognitive care facilitează rezolvarea de probleme prin apelul la întregul arsenal de 
mijloace: raționament corect, gândire abstractă, învățare rapidă, înțelegerea realității complexe etc. 

Rolul inteligenței generale în funcționarea eficientă de zi cu zi este unul arhicunoscut.  

Inteligența este asociată proporțional: 

• cu performanța școlară și cu capacitatea de a fi instruit, în general (la un nivel intens); 
• cu performanța în muncă, cu venitul, cu statutul socio-economic al părinților, cu statutul socio-

economic dobândit (la un nivel moderat); 
• cu un nivel mai bun al calității vieții (numărul de ani de viață, nivelul de inteligență al partenerului 

de viață) (la un nivel moderat); 

De asemenea, inteligența este asociată invers proporțional cu o serie de probleme, astfel că, un nivel mai 
redus de inteligență este adesea corelat cu: 

- probleme sociale (șomaj, comportament infracțional, sărăcie); 

- dificultăți de gestionare a riscului (accidente de muncă, sarcini nedorite în adolescență). 

Prin urmare, evaluarea aptitudinilor cognitive generale este relevantă pentru întreaga sferă a psihologiei 
aplicative, cum ar fi:  

- psihologia muncii și organizațională (ex. în selecție); 
- psihologie clinică (ex. în diagnosticul diferențial);  
- psihologie educațională (ex. consilierea carierei);  
- psihologia aplicată în domeniul securității naționale (ex. evaluare pentru permis port-armă); 
- etc. 
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AVANTAJELE COMPETITIVE ALE PROBEI EVIQ-S 

 

SCURTAREA TIMPULUI DE EXAMINARE 

Deși există o multitudine de alternative de aplicat, proba EVIQ-S are timpul cel mai scurt de administrare, 
necesitând doar 15 minute ca timp de lucru din partea celor testați, în condițiile în care majoritatea probelor 
de inteligență necesită cel puțin 45-60 de minute pentru completare. 

 

OFERĂ SCORURI SEPARATE PENTRU INTELIGENȚA VERBALĂ ȘI CEA NON-VERBALĂ 

Proba EVIQ-S oferă, pe lângă un indicator general privind nivelul intelectual exprimat în valori IQ, o 
evaluare în cinci clase standardizate a nivelului de inteligență verbală, respectiv non-verbală. Această 
diferențiere este importantă în anumite tipuri de evaluări cum este cea pentru permisele de tip port-armă. 

 

VERIFICAREA VALIDITĂȚII RĂSPUNSURILOR 

Într-o societate în care evaluarea inteligenței poate reflecta mize importante (pensionare anticipată, plata 
unei polițe de asigurare, stabilirea pedepsei în urma unei infracțiuni) pot exista situații în care persoanele 
examinate să încerce să simuleze că au un nivel cognitiv mai scăzut decât este acesta în realitate. Alți 
examinați se pot afla în situația de a nu lua în serios sarcina de testare, rezultatele obținute de ei fiind de 
asemenea distorsionate. Proba EVIQ-S conține indicatori meniți să semnaleze astfel de cazuri, în care 
rezultatul la test este unul distorsionat. 

 

FLEXIBILITATEA ÎN ADMINISTRARE ȘI COTARE 

Proba EVIQ-S poate fi administrată creion-hârtie sau prin aplicația EVIQ disponibilă online. Cotarea 
răspunsurilor poate fi făcută electronic (caz în care se poate genera automat un raport interpretativ cu 
rezultatele obținute) sau manual (cu ajutorul unor grile speciale de cotare). 

 

PREȚUL COMPETITIV 

Costul achiziționării și utilizării probei EVIQ-S permite oricărui psiholog să desfășoare o activitate 
profitabilă, EVIQ-S fiind instrumentul cu cel mai bun raport calitate – preț din categoria instrumentelor care 
permit evaluarea aptitudinii cognitive generale.  În prețul licenței de 800 lei (cost fără TVA), în condițiile 
aplicării unui număr nelimitat de testări de tip creion-hârtie (la care se adaugă costul scăzut al 
consumabilelor, fiind necesară achiziția suplimentară a foilor de răspuns), este inclusă și o perioadă de 6 
luni de zile în care utilizatorul poate apela gratuit la serviciul electronic de scorare și generare de rapoarte. 
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LISTA DE PREȚURI 

Costul de licențiere pentru EVIQ-S este de 800 lei (fără TVA) și include în pachetul de start: 
Manualul de utilizare 
Licența de utilizare* 
5 Caiete de testare 
50 de foi de răspuns 
2 seturi de grile de cotare manuală (1 set cuprinde grilele 1 și 2 pentru cotare manuală) 

 
* Licența de utilizare acordă dreptul de administrare și scorare manuală pe parcursul întregii vieți, a unui 
număr nelimitat de testări (fără a include aici costul foilor de testare). De asemenea, licența permite 
accesul gratuit pentru o perioadă de 6 luni la aplicația EVIQ-S pentru administrarea și scorarea 
electronică, pentru un număr nelimitat de testări. 

La achiziționarea pachetului de start sau după expirarea celor șase luni de administrare și cotare 
electronică, posesorii licenței de utilizare EVIQ-S pot opta pentru una dintre următoarele variante: (a) 
abonament economic; (b) abonament standard; (c) sistemul prepay; (d) rezumarea la pachetul de start.  

Abonament economic (100 lei / an, fără TVA, consumabile neincluse) 

ü permite continuarea administrării și cotării electronice în următoarele condiții: 
(a) acces în următoarele 12 luni la sistemul electronic de administrare și scorare, cu  

posibilitatea de a genera maximum 50 de rapoarte (50 de evaluări);  
(b) rapoartele neconsumate la finalul celor 12 luni se reportează (nu se pierd), dacă se 

prelungește abonamentul pentru anul următor; 
(c) prețuri preferențiale la consumabile (ex. foile de răspuns). 

 
Abonament standard (200 lei / an, fără TVA, consumabile neincluse) 

ü permite continuarea administrării și cotării electronice în următoarele condiții: 
(a) acces în următoarele 12 luni la sistemul electronic de administrare și scorare, cu  

posibilitatea de a genera un număr nelimitat de rapoarte; 
(b) prețuri preferențiale la consumabile (ex. foile de răspuns). 

 
Sistem prepay (200 lei, fără TVA, consumabile neincluse) 

ü permite continuarea administrării și cotării electronice în următoarele condiții: 
(a) acces în următoarele 36 de luni la sistemul electronic de administrare și scorare, cu  

posibilitatea de a genera maximum 50 de rapoarte (50 de evaluări);  
(b) rapoartele neconsumate la finalul celor 36 de luni nu se reportează (se pierd). 

 
Rezumarea la pachetul de start (fără cost suplimentar, cu excepția consumabilelor) 

ü nu permite accesul la administrarea și cotarea electronică (după finalizarea celor 6 luni incluse în 
pachetul de start). 
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CONSUMABILE 

Pentru cei care optează pentru abonament economic sau standard  
1 set (include 100 de foi de răspuns, obligatorii în cazul aplicării creion-hârtie)   25 lei + TVA 
1 set (include 10 caiete de testare, opționale, la cerere)        90 lei + TVA 
1 set de grile suplimentare pentru cotare manuală (opționale, la cerere)        8 lei + TVA 

 
Pentru cei care optează pentru sistemul prepay sau care se rezumă la pachetul de start  

Pachet cu 50 de foi de răspuns (obligatoriu în cazul administrării creion-hârtie)  40 lei + TVA 
Pachet cu 5 caiete de testare (opțional, la cerere)        135 lei + TVA 
1 set de grile suplimentare pentru cotare manuală (opțional, la cerere)      12 lei + TVA 

 
Extinderea numărului de rapoarte generate electronic 

Pentru cei cu abonament economic (50 de credite / rapoarte suplimentare)     120 lei + TVA 
Pentru cei cu sistem prepay (50 de credite / rapoarte suplimentare)      200 lei + TVA    
 

Observații! Prețurile de mai sus nu includ cheltuielile de transport pentru expedierea produselor 
în regim de curierat rapid (în cazul pachetului de start și a consumabilelor materiale). Valoarea 
TVA stabilită prin lege este 20%. Aceste prețuri sunt valabile începând cu 01 februarie 2015. 
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