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DE CE SA ALEGI UN LICEU VOCATIONAL CU 
PROGRAM SPORTIV?

• ”Sportul te învață să ai caracter, te învață să joci după reguli, te învață să știi ce

înseamnă să caștigi și să pierzi – te învață ce este viața.” ~ Billie Jean King

• ”Nu joci niciodată cu adevărat împotriva unui adversar. Ci joci cu tine însuți, cu

cele mai înalte standarde ale tale, iar când îți atingi limitele, atunci ești fericit cu

adevărat.”



• Existența unei baze sportive specifice

• Cadre didactice cu experiență în formarea sportivilor

• Preocupări și performanțe importante obținute de 

elevii liceului la competițiile sportive

• Club sportiv propriu



LPS - UN LICEU BRAȘOVEAN CU 
PRESTANȚĂ ȘI VECHIME

• Unitatea datează din 1853 și a fost amenajată ca bază sportivă pentru adulți, unde se

făceau gimnastică, scrimă și balet fiind menționată în documente cu numele de „Casa

de gimnastică”.

• O dată cu anul 1990 școala generală se transformă în Liceul cu Program de Educație

Fizică și Sport Brașov, cu disciplinele atletism și handbal.

• Începând cu toamna anului școlar 1997-1998, în liceu apar următoarele ramuri

sportive: atletism (băieți și fete), volei (băieți și fete), scrimă-floretă, patinaj artistic, iar din

anul 2000 handbal băieți.



2 clase:
• a IX a A: total 25 de locuri, pentru

disciplinele atletism și scrimă băieți și fete

• a IX -a B : total 25 de locuri, pentru handbal

băieți si volei băieți și fete



• Absolvenții clasei a VIII-a seria curentă, indiferent dacă sunt sau nu legitimați

la cluburi sportive

• Admiterea în clasa cu program sportiv, este condiționată de:

• existența avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive -

condiție eliminatorie

• susținerea și promovarea probelor de aptitudini sportive cu nota finală minim 7 

(șapte) – consultați site-ul liceului pentru mai multe detalii



ANEXA NR. 3 LA ORDINUL MEC NR. 5 457/31.08.2020 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI 

STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU 

ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE





AVANTAJELE ABSOLVIRII UNUI
LICEU CU PROFIL SPORTIV

• La finalizarea liceului ai posibilitatea de a te angaja imediat ca instructor sportiv sau

să practici această meserie ca liber profesionist antrenând grupe de copii/adulți

• Forma fizică și psihică dobândită în antrenamentele sportive, precum și faptul că pe

parcursul liceului vei studia intens discipline precum limba și literatura română, limbi

străine, istoria, geografia, îți oferă un avantaj în cazul admiterii la școlile de subofițeri

sau facultățile de ofițeri de poliție, jandarmi, pompieri, armată.

• Alte exemple de meserii posibile: jucător profesionist (fotbal/handbal/etc), sportiv

de performanță în orice disciplină sportivă, antrenor, arbitru, etc.



EXEMPLE DE SUCCES
Raul Pruteanu

• ”Realizarea mea cea mai mare a fost în vara anului 2019

când am reușit calificarea la campionatul balcanic de la

Instanbul și clasarea pe locul V. Înainte de a mă califica,

am reușit să devin vicecampion național la săritura în

lungime. Obiectivul meu pe acest an este să sar 7,15 m și

să reușesc calificarea la Campionatul European de

cadeți de la Rieti, Italia. Pe lânga toate acestea, am și

câteva calități: o viteză foarte bună, sunt ambițios, am o

răutate pozitivă, adică, dacă cineva mă bate la un

concurs, ajung acasă și dau totul din mine la

antrenamente să îl depășesc la următorul concurs, știu să

îmi controlez emoțiile în scop constructiv”



”Bună, sunt Crisu Lazăr! Am început să lucrez în industria

modelling-ului în anul 2019. Nu pot spune că am acumulat o

vastă experiență în ceea ce privește acest segment al modei,

dar am un mic sfat pentru toate fetele și toți băieții care au o

dorința arzătoare de a face ceva ce le place, dar se indoiesc de

sine și renunță: Dacă vă doriți ceva, nu renunțați la ideea de a

câștiga acel lucru la care aspirați! Nimic nu vine fără muncă și

voință, asta pot afirma din propria mea experiență. Mi-am dorit

enorm sa ajung unde sunt acum, dar nu mă voi opri aici, mai am

un drum lung de străbătut până voi ajunge unde îmi doresc și

unde mi-am propus cu adevărat. Ceea ce toți trebuie să știe,

este că increderea în sine și voința nu sunt ușor de dobândit, și

trebuie să muncești pentru a le putea avea. Așa că, eu zic să

începeți, să nu mai pierdeți timpul plângându-vă de ceea ce nu

puteți face! Folosiți-vă de ceea ce aveți deja.”



ÎN LOC DE CONCLUZII...

• Consultați site-ul liceului

• Fiți curioși și răsfoiți revista liceului

• Țineți cont întotdeauna de ceea ce 

vă doriți

• Nu există ”nu se poate”
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