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In anul școlar incheiat 2016-2017, conform protocolului agreat intre Ministerul Educatiei 

Nationale si Ministerul Tineretului si Sportului, s-a realizat etapa pilot a acestui proiect, care a 

constat in implementarea la nivelul unui numar redus de unități școlare a bateriilor de 

teste  biomotrice. 

Scopul evaluarii si realizarii de corecții privind metodele utilizare pentru atingerea obiectivelor 

propuse. 

In cadrul acestor evaluari s-a urmarit in mod special feedback-ul privind: 

- aplicabilitatea in contextul numarului redus de ore de educatie fizica si sport, 

- logistica existenta la nivelul unitatilor de invatamant, 

- gradul de aplicabilitate a bateriei de teste, 

- gradul de uzabilitate a Platformei BIOMOTRIC, 

- aspecte deontologice  

Actualizare masuratori antropometrice si teste motrice 
In cadrul acestei faze pilot, s-a definitivat bateria de teste (in concordanta cu feed-back-ul primit 

de la inspectori si cadrele didactice),ca urmare, s-au realizat o serie de modificari privind testarile 

motrice si masuratorile antropometice dupa cum urmeaza: 

 teste motrice   - s-au redus de la 10 la 7 
-mobilitate, 

-saritura in lungime, 

-ridicari de trunchi, 

-echilibru, 

-atinge placile, 

-alergare de viteza, 

-alergare de rezistenta, 

 masuratori antropometrice – s-au redus de la 10 la 6 
-inaltime, 

-greutate, 

-lungime talpa (planta), 

-inaltimea bustului, 

-perimetru abdominal, 

-anvergura brate, 

 testul privind echilibrul a fost actualizat, 

 testul privind mobilitatea a fost actualizat, 

 probele privind alergarea de viteza si rezistenta s-au actualizat pentru a fi in concordanta 

cu probele de evaluare efectuate de catre cadrele didactice conform programei scolare. 

 s-a crescut gradul de uzabilitate a Platformei BIOMOTRIC  prin adaugarea optiunilor de 

IMPORT ELEVI si IMPORT DATA . 

Pentru anul scolar in curs (2017-2018) Programul BIOMOTRIC, conform discutiilor dintre 

Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Tineretului si Sportului se va realiza la nivelul 

tuturor unitatilor de invatamant, incepand cu clasa I-a si pana la clasa a XII-a (inclusiv). 

Ca urmare a numarului mare de cadre didactice ce trebuie  intruse in Platforma BIOMOTRIC,va 

propun trimiterea catre Institutul National de Cercetare pentru Sport (suport@biomotric.ro), sub 

forma unui fisier excel (documentul excel atasat cadre_didactice_nume_judet.xls) a acestora 

pentru crearea automata a conturilor. 



          
  

Intrucat exista posibilitatea indentificarii corecte a utilizatorilor (inspectori scolari, 

cadrelor didactice, operatori unitate de invatamant) utilizand  adresa de email, CNP-ul nu 

este necesar in cazul acestora. 

Confidentialitatea datelor 

Prezentul Program BIOMOTRIC reprezinta o masura guvernamentala, bazata pe protocolul de 

colaborare semnat intre doua ministere, ceea ce face ca, in conformitate cu Decizia nr. 200/2015 

a Presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere, publicata in Monitorul Oficial nr. 969 din 

28 decembrie 2015, se intra sub incidenta art.1 alin. (2) din decizia de mai sus, ca urmare 

inregistrarea INCS ca operator de date cu caracter personal sa nu mai fie necesara. 

Insa, derularea  Programului BIOMOTRIC  trebuie sa se realizeze in conformitate cu legislatia in 

vigoare (Legea nr. 677/2001), astfel este  necesar/obligatoriu  acordul scris al parintilor. 

Acesta este motivul pentru care in cadrul etapei pilot, de altfel si in continuare, in cadrul 

prezentului Program BIOMOTRIC vor fi inclusi doar elevi care au acordul scris al 

parintilor. 

Documentul standard se regaseste in Platforma BIOMOTRIC – meniul lateral, 

optiunea  “Documente BIOMOTRIC”,  fisierul acord program BIOMOTRIC – elev. 

Etape de testare 

Asa cum s-a agreat in discutiile dintre Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Tineretului si 

Sportului, vor fi doua etape de testare dupa cum urmeaza: 

Etapa I : 1 octombrie 2017 – 8 decembrie 2017 

Etapa II:  9 aprilie 2018 – 31 mai 2018 

In documenetele urmatoare gasiti descrierea masuratorilor antropometrice si a testarilor motrice, 

asa cum se regasesc cu modificarile curente. 

De asemenea, atasat se regaseste modelul fisierului excel pentru  transmiterea in forma 

electronica a cadrelor didactice pentru crearea automata a conturilor in Platforma BIOMOTRIC 

Va stau cu drag la dispozitie (0729946176). 
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