
„Pe seama învingătorului se pun, de obicei, multe merite, dar poate că
singurul lui merit adevărat nu a fost decât acela de a fi crezut, cu

încăpățânare, în șansa lui!

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

BISTRIȚA



Sportul te învață să ai caracter,
te învață să joci după reguli, te
învață să știi ce înseamnă să câștigi
și să pierzi – te învață ce este viața!

Billie Jean King



În Liceul cu Program Sportiv

fiecare elev este important!

Deviza şcolii:



Pentru că:

• Descoperim talente sportive, artistice, viitori campioni

• Oferim siguranță și un mediu de învățare prietenos

• Cultivăm spiritul de echipă

• Modelăm caractere și dezvoltăm armonios trupul și mintea

De ce elev la Liceul cu

Program Sportiv ?



Ce îți oferă Liceul cu Program Sportiv ?

➢ o clasă ( 24 locuri ) – handbal fete + 

handbal băieți

➢ o clasă (24 locuri) - fotbal

➢ o clasă (24 locuri) – volei + atletism

➢ o clasă ( 24 locuri ) – tenis, gimnastică 

artistică, schi fond

➢ o clasă (24 locuri) – servicii –

tehnician în turism



Handbal

Fete\Băieți Fotbal

Volei

SPORTURI DE ECHIPĂ



Atletism

Tenis de 

masă



Gimnastică 

artistică

Gimnastică

ritmică Schi fond



Tehnician în turism



➢Bază materială modernă

➢Săli de sport bine dotate

➢Internat propriu

➢Participarea la proiecte educaționale, 

proiecte ERASMUS +, ROSE

➢Certificare a calificării profesionale N4 

Oportunități



Odată, pe când se plimba prin pădure, un tânăr a găsit un

vultur. L-a adus acasă şi l-a pus să trăiască laolaltă cu găinile, de

la care a învăţat cum să mănânce ca o găină şi cum să se
comporte ca o găină.

Într-o zi, un iubitor de natură trecu pe acolo şi îl întrebă pe

tânăr de ce un vultur, regele zburătoarelor, trăieşte în curtea

păsărilor, laolaltă cu găinile. „Odată ce i-am dat mâncare pentru

găini şi l-am obişnuit să fie o găină, nu a învăţat să zboare”, i-a

răspuns tânărul. „Se comportă ca o găină, aşa că nu mai e un

vultur”.

Povestea vulturului

L.P.S.
O poveste de succes!!!



Iubitorul de natură a insistat: ”Are, fără îndoială, o inimă de

vultur şi poate cu siguranţă să înveţe să zboare”.Tot vorbind

despre asta, cei doi bărbaţi s-au hotărât să vadă dacă e posibil.

Iubitorul de natură a luat cu grijă vulturul în braţe şi i-a zis: „Locul

tău e în cer, nu pe pământ. Desfă-ţi aripile şi zboară !” Vulturul nu

ştia ce se întâmplă, nu ştia cine e cel care l-a luat în braţe şi,

văzând cum găinile ciugulesc boabe, s-a năpustit lângă ele. Fără

să ţină seama de întâmplare, a doua zi, iubitorul de natură l-a luat

pe vultur cu el pe acoperiş şi i-a spus: ”Eşti un vultur. Desfă-ţi

aripile şi zboară !”. Dar vulturul era speriat. Îi era teamă de toate:

de el, de lume … Nu dorea decât să se reîntoarcă în curtea

păsărilor.

Povestea vulturului

L.P.S. O poveste de succes!!!



În a treia zi, iubitorul de natură s-a trezit devreme, a scos

vulturul din curtea păsărilor şi l-a luat cu el pe vârful unui munte.

Acolo, a ridicat vulturul deasupra capului şi i-a zis: „Eşti un vultur.

Locul tău e pe cer, dar şi pe pământ. Desfă-ţi aripile şi zboară

!”.Vulturul a privit roată, a aruncat o privire spre curtea de păsări,
apoi spre cer. Tot nu zbura.

În cele din urmă, iubitorul de natură l-a ridicat spre soare.

Vulturul începu să tremure uşor şi îşi deschise aripile.Cu un

strigăt de triumf se înălţă spre soare.Se prea poate ca vulturului

să i se facă dor de găini, poate chiar mai trece pe la curtea de

păsări din când în când.

Povestea vulturului

L.P.S. O poveste de succes!!!



Asemenea unui vultur, şi un om, chiar dacă a fost învăţat să

se considere altceva decât este în realitate, poate reînvăţa cine

este cu adevărat, poate lua decizii conforme cu natura sa, poate

deveni un învingator!

Povestea vulturului

L.P.S.
O poveste de succes!!!

Dar, din câte ştim, nu s-a reîntors

nicicând la viaţa de găină.
Era un vultur, chiar dacă dusese

o viaţă de găină.



VREI SĂ FII CAMPION?

VINO LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV!

SPORTUL 

ESTE ÎN 

PRIMUL 

RÂND 

LUPTA CU 

TINE 

ÎNSUŢI!



Pentru a ne cunoaște mai bine, accesați :

https://we.tl/t-OuIDdU7kO3

Date de contact :

• 420096,    Bistrita  Str. Calea Moldovei Nr.18,  jud. BISTRITA - NASAUD            

• Tel. 00/40/263/215189 ; 217614,  Tel/fax 00/40/263/212707

• e-mail: bistritalps@yahoo.com, 

• www.lps-bistrita.ro

• https://www.facebook.com/Liceul-cu-Program-Sportiv-Bistri%C8%9Ba-Oficial-
186839738436581

https://www.facebook.com/horatiupasca/videos/3202989719731440
https://we.tl/t-OuIDdU7kO3
mailto:bistritalps@yahoo.com
http://www.lps-bistrita.ro/
https://www.facebook.com/Liceul-cu-Program-Sportiv-Bistri%C8%9Ba-Oficial-186839738436581

