Palestrica of the third millennium - Civilization and sport
Vol. 14, no. 1, January-March 2013��, 62–64
�����

PORTRETE - PERSONALITĂŢI ALE SPORTULUI ROMÂNESC

Alexandru Bizim - Profesor şi atlet de anvergură
internaţională
Alexandru Bizim - Professor and Athlete of International Dimension

Un profesor model, Alexandru Bizim.
Profesorul Alexandru Bizim printre participanţii uneia dintre
ediţiile Crosului Universitar.

Profesorul universitar Alexandru Bizim, maestru al
sportului, antrenor emerit, s-a născut la 15 iulie 1934 în
oraşul Bârlad. A urmat cursurile Institutului de Cultură
Fizică, între anii 1953 - 1957.
În anul 1957, prin Hotărâre Guvernamentală a
fost repartizat asistent la Catedra de Educaţie Fizică
a Universităţii din Bucureşti, a urmat firesc cariera
universitară, devenind lector în 1967, conferenţiar în 1991
şi profesor universitar în 1994.
Activitatea profesională şi-a desfăşurat-o în toţi aceşti
ani la Catedra de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii
din Bucureşti, de unde s-a pensionat în anul 2004.
De-a lungul acestor ani a îndrumat multe promoţii de
studenţi şi i-a iniţiat în numeroase discipline: atletism,
volei, baschet, culturism, fotbal şi tenis de masă. Odată
cu activitatea didactică, a organizat ample competiţii de
masă, care s-au desfăşurat şi se mai continuă şi astăzi.
- Campionatul de atletism al Universităţii (19601970), desfăşurat pe stadionul Republicii, unde participarea era de ordinul sutelor de studenţi din cele 16 facultăţi
ale Universităţii;
- Cupa de cristal obţinută la cros pe echipe;
- Crosul universitar, iniţiat în 1992, ajuns la cea de-a
XXI-a ediţie, manifestare sportivă de mare amploare, cu
participarea a mii de studenţi şi nu numai;
- A condus echipele reprezentative de atletism şi şah în
Campionatele Universitare şi Municipale.

Preocuparea permanentă pentru îmbunătăţirea şi
perfecţionarea activităţii profesionale s-a concretizat în
perioada anilor 1957-2004 cu un număr de peste 60 de
lucrări ştiinţifice (8 cărţi şi anuare, 22 lucrări publicate, 20
lucrări comunicate, 10 articole în publicaţii de specialitate)
cu teme care au privit atât perfecţionarea activităţii de
educaţie fizică şi sport din învăţământ, cât şi probleme ale
sportului de performanţă.
Între anii 1985-1990 a coordonat la nivel naţional 2
proiecte din planul departamental al Ministerului Educaţiei
şi Învăţământului. Primul proiect avea să elaboreze şi să
experimenteze un nou sistem de verificare şi apreciere
a capacităţii motrice a studenţilor din anii I şi II, sistem
ce a fost pus în aplicare din 1988 prin Ordinul MEI nr.
8473. La acest proiect au participat 10 000 de studenţi
şi 100 cadre didactice de specialitate din toate centrele
universitare. Acest proiect a fost prezentat şi la Zagreb în
cadrul Universiadei din 1986.
Al doilea proiect, „Studiu privind evoluţia capacităţii
motrice a studenţilor din România pe profile de învăţământ”
a cuprins toate centrele universitare şi a fost prezentat la
Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice organizată
de Ministerul Tineretului şi Sportului împreună cu Consiliul
Europei - Bucureşti, 1995.
În perioada 1990-2004, a fost şeful Catedrei de
Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Facultăţii de Drept,
Universitatea din Bucureşti, unde a coordonat cu tact şi
diplomaţie activitatea colectivului, urmărind în această
perioadă câteva obiective majore:
1. diversificarea formelor de practicare a exerciţiilor
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fizice, ţinând cont de opţiunile studenţilor;
2. îmbunătăţirea bazei materiale;
3. înnoirea colectivului cadrelor didactice cu specialişti la noile discipline solicitate de studenţi.
Astfel, venind în întâmpinarea doleanţelor studenţilor,
a înfiinţat secţii noi precum: culturismul, judo, karate-do,
dans sportiv, gimnastică aerobică, tenis, tenis de masă.
Pentru aceste discipline s-au repartizat săli, s-au amenajat
terenuri (construirea terenurilor de fotbal redus cu iarbă
sintetică, a terenului de baschet, 3 terenuri de tenis pe
zgură, renovarea cabanei cu vestiare şi duşuri, spaţiu de
depozitare a materialelor, vestiar profesori) și s-au angajat
specialişti tineri pregătiţi în disciplinele noi.
În cei 47 de ani de activitate profesională, profesorul
Bizim a deţinut diferite funcţii în organisme de profil,
dintre care:
- Preşedinte al Comisiei de Educaţie Fizică şi Sport,
din cadrul Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare
Academică (1996-2004);
- Conducător Ştiinţific al ICPPB pentru obţinerea
gradului I didactic în învăţământ (1978-1980);
- Vice-preşedinte al Federaţiei Naţionale a Sportului
Universitar (1980-1990);
- Preşedinte al secţiei de şah a Clubului Universitatea
Bucureşti (1978-1983), secţie campioană naţională;
- Vice-preşedinte al Clubului Atletic Universitar
(1975-1982);
- Membru în biroul de consiliu - Clubul Universitatea
Bucureşti (1966-1968);
- Secretar cu probleme tehnice ale Clubului
Universitatea Bucureşti (1966-1968);
- Membru în consiliul clubului Ştiinţa Bucureşti (19581965).
Aceste aprecieri din partea colegilor au venit firesc
ca rezultat al muncii şi pasiunii profesorului Bizim, atât
pentru activitatea sportivă în general, cât şi pentru
activitatea sportivă de performanţă în special.
A început pregătirea pentru aruncarea suliţei în
primul an de studenţie cu profesorul Martin Bella (retras
la Timişoara), apoi cu profesorul Titus Tatu (ANEFS,
Bucureşti). În perioada anilor 1953-1964 a realizat o serie
de rezultate valoroase, care l-au situat printre cei mai buni
aruncători din lume în bilanţurile anuale (locul 9 în 1959
şi locul 7 în 1963). Menţionăm că Alexandru Bizim a fost
primul aruncător de suliţă român care a depăşit graniţa
celor 80 m.
Dintre rezultatele obţinute, amintim:
- 5 recorduri naţionale (73,73 m în 1957; 79,91 m
în 1959; 79,96 m în 1959; 80,60 m în 1962; 81,21 m în
1963);
- 3 titluri de Campion Naţional la aruncarea suliţei
(1959, 1960, 1961);
- 3 titluri de Campion Balcanic (Sofia – 1958,
Bucureşti – 1959, Atena – 1960);
- 2 titluri de Campion Internaţional al României
(1962 cu record al C.I.R., 1963);
- Locul 3 şi medalie de bronz la Universiada de la
Torino (1959);
- Locul 3 şi medalie de bronz la Campionatul mondial
al Tineretului şi Studenţilor - Viena, 1959;
- Participare la 2 Olimpiade: Roma (1960), unde a fost

purtătorul drapelului României, Montreal (1976) în calitate
de antrenor al lotului olimpic, unde Gheorghe Megelea,
atlet pregătit de profesorul Bizim, a obţinut medalia de
bronz (locul III, 87,16 m), prima medalie olimpică obţinută de un atlet român.

La Jocurile Balcanice desfăşurate la Bucureşti în anul 1959,
Alexandru Bizim a stabilit un nou record Naţional şi Balcanic cu
79,96 la aruncarea suliţei.

Din cauza unei accidentări la umăr (periartrită), după
concursul din Milano (1964), a fost nevoit să se retragă,
urmând firesc o activitate de antrenor (1966-1977). Acest
antrenorat s-a realizat în perioada vacanţelor şcolare cu
componenţii loturilor naţionale şi olimpice de aruncători
de suliţă, câştigători ai titlurilor naţionale şi participanţi în
diferite concursuri internaţionale (Ioana Pecec, Eva Zörgo,
Tudorel Pârvu, Constantin Grigoraş, Marcel Petră, Carol
Raduly etc.).
Având în vedere rezultatele deosebite obţinute la
Jocurile Olimpice de vară de la Montreal, precum şi
contribuţia adusă la dezvoltarea activităţilor sportive
şi la creşterea prestigiului sportului românesc pe plan
internaţional, profesorul Alexandru Bizim a fost distins
în anul 1976 cu ordinul „Meritul Sportiv”, urmând ca în
anul 2002 să primească acelaşi ordin împreună cu titlul de
„Antrenor Emerit”.
Pentru contribuţia adusă la dezvoltarea sportului şi
olimpismului, pentru promovarea prieteniei şi solidarităţii
între popoare, în anul 2007 a fost distins cu „Diploma de
onoare” a Comitetului Internaţional Olimpic.
Succesoarea la conducerea Departamentului Educaţie
fizică de astăzi, Conf. dr. Mihaela Ganciu, fost Director al
Departamentului, împărtăşeşte cu aleasă admiraţie, stimă
şi dragoste, impresii despre profesorul Bizim: „Dn. profesor Bizim a fost un dascăl autentic, care şi-a adus
contribuţia la progresul domeniului său de activitate,
fiind autorul a numeroase cercetări şi articole ştiinţifice,
o personalitate apreciată şi admirată în întreaga lume
academică a sportului românesc. Având o temeinică
pregătire de specialitate, profesorul Bizim s-a implicat
în activitatea de dezvoltare şi promovare a catedrei şi
a contribuit la ridicarea prestigiului instituţiei în care a
activat timp de 47 de ani. Fiind dedicat catedrei, cu respect
pentru muncă, de o valoare morală şi profesională la care
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din totdeauna mi-am dorit să ajung, cu umor şi modestie,
prof. Bizim a fost foarte apreciat atât de colegi, cât şi de
studenţi. Ca om şi ca şef de Catedră, dn. Bizim mi-a fost
un model, care m-a ajutat şi m-a impulsionat în cariera
universitară şi căruia îi voi purta veşnic recunoştinţă.
Deşi este la pensie, sfaturile domniei sale sunt şi acum de
nepreţuit şi ştiu că oricând aş avea nevoie mă pot baza pe
dumnealui”.

Întreg Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport îl
consideră un profesor model, un şef înţelept care a reuşit
să ţină colectivul unit la bine şi la rău, un coleg de nădejde
căruia îi doreşte din suflet mulţi ani peste graniţa celor 80
pe care se apropie să-i împlinească.
Daniela Aducovschi
daniela3810@yahoo.com
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