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Proiectul Erasmus+, parteneriate strategice KA2, în 

domeniul educației școlare, „Viața sănătoasă și 

oportunități egale prin sport” (2016 – 2019)  

 
Proiectul Erasmus KA229 – „Școala creativă și 

incluzivă pentru viitor” (01.08.2019-31.08.2022) 

 
Programul Erasmus+ KA 1 – Mobilități în domeniul 

educației școlare – „Profesori inovatori pentru o Școală 

Europeană” (1.06.2018 – 30.11.2019) 

Proiectul Erasmus+ KA1, Educaţia Adulţilor, 

„Educaţie pentru Diversitate, Incluziune şi Toleranţă” 

(1.08.2019 – 30.06.2021) 

Activități remediale – Proiectul Rose – subproiectul 

„Prin educație, sport și sănătate, pentru un viitor de 

succes!” (2018-2022) 

 

 

 

 

 

 

 
ALEGE LICEUL CU PROGRAM 

SPORTIV! 

PRO PERFORMANȚĂ SPORTIVĂ ȘI 

ȘCOLARĂ! 

 Ești  sprijinit şi înțeles! 

 Eşti respectat pentru TALENTUL și 

VOINȚA cu care ai fost înzestrat! 

 Pregatirea sportivă se îmbină armonios cu 

educaţia în vederea obţinerii performanţelor! 

 

 

 

 

 

Str. Tineretului, nr. 24, C.P. 611027, 

Roman, Neamţ 

Tel.: 0233/744370, fax: 0233/744370 

e-mail: lps_roman@yahoo.com  

web: www.lpsroman.ro 

mailto:lps_roman@yahoo.com


 

Liceul cu Program Sportiv Roman 

pregăteşte sportivi pentru marea performanţă şi 

urmăreşte finalizarea procesului instructiv – 

educativ (gimnazial şi liceal) pentru integrarea 

socio – profesională a absolvenţilor. 

A fost înfiinţat la 1.09.1991 pe lângă 

Clubul Sportiv Școlar care datează din anul 

1979. În anul 2010 Școala Gimnazială “Roman-

Musat” devine structură a liceului nostru, 

îmbogățind paleta educațională. 

Filiera vocaţionălă – profil sportiv (umanist) 

Forma de învăţământ – învăţământ de zi 

Plan de şcolarizare: 4 grupe preşcolari, 5 clase 

primar, 3 clase a V-a, 3 clase a VI-a, 3 clase a 

VII-a, 3 clase a VIII-a, 3 clase a IX-a, 3 clase a 

X-a, 3 clase a XI-a, 3 clase a XII-a, 2 clase ʺA 

doua şansăʺ (simultan primar – 1 clasă și 

gimnazial – 1 clasă). 

Total: 35 clase,  

853 elevi LPS, 358 elevi CSS = 1221 elevi 

Profesori: 76 (100% personal calificat) 

 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

Sportivi începǎtori, avansaţi şi de performanţǎ; 

6 secţii: handbal (băieţi şi fete), fotbal, baseball, 

atletism, lupte greco – romane, judo; 

 atletism – 3 grupe începǎtori; 

 judo – 3 grupe începǎtori; 

 handbal masculin – 1 grupă începǎtori; 

 handbal feminin – 2 grupe începǎtori; 

 baseball – 2 grupe începǎtori, 1 grupă 

avansaţi, 1 grupă performanţǎ; 

 lupte – 1 grupă începǎtori, 1 grupă avansaţi, 

1 grupă performanţǎ; 

 fotbal – 3 grupe începǎtori; 

 

 

 

L.P.S. (sǎli de clasǎ, cabinete de informaticǎ, 

internat, cabinet medical); 

Clubul Sportiv Școlar (sǎli de sport, sală de 

forţǎ, vestiare); 

Stadion (4 terenuri sportive, vestiare);  

Cantinǎ; 

Bibliotecă:  

• sală de lectură, 

• cabinet Rose,  

• cabinet Erasmus,  

• cabinet metodic, 

• cabinet psihopedagogic;   
Antrenamente şi competiţii sportive în Sala 

Polivalentă: teren sintetic – fotbal; 4 terenuri 

sintetice – handbal; 6 săli de antrenament. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN 

reprezintă o adevărată rampă de lansare pentru 

înalta performanţă sportivă. 

 

 

Tereza Ludmila Tamaş 

Pîslaru 

 

 

De 7 ori campioana 

României 

De 2 ori campioana 

Serbiei  

Vicecampioană 

mondială, 2005 

Campioană europeană la 

junioare în 1999 și 

tineret  în 2000 

Câştigătoare a Cupei 

Cupelor în 2007. 

 

De 4 ori campioană 

mondială de junioare 

Dublă campioană 

europeană de junioare în 

2007 şi 2008.  
Dublă participantă la 

Jocurile Olimpice: Beijing 

2008, Londra 2012 

Finalistă în proba de 

aruncarea ciocanului la 

Mondiale şi Europene 

 

Bianca Perie 

Ghelber 

 

 

Vladuţ Gabriel Căuş  

 

 

Campion Național de 

Juniori, de 11 ori 

Locul 5 – Campionatul 

Mondial de Atletism U18 

(Nairobi, Kenya) 

Locul 2 – Halle 

International Throws 

Meeting, Germania, 

2020 


