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1. Planul construc iei barajului de la Bicaz
Complexul hidroenergetic de la Bicaz a fost proiectat pentru întâia dat de
1
renumitul inginer român Dimitrie Leonida .
În viziunea lui Dimitrie Leonida, energia electric produs la Bicaz-Stejaru
ar fi putut asigura dezvoltarea economic a întregii Moldove, exercitând o
influen benefic asupra industriei cât i asupra agriculturii din zon . În forma
sa ini ial proiectul prevedea realizarea unui lac de acumulare i contruirea unui
baraj de beton care s includ în corpul s u o uzin hidroelectric , undeva în
zona “Livada Po tei”, cuprins între satul Cârnu i gura de v rsare a pârâului
Izvorul Muntelui.
Deoarece prin aceast variant rezulta o c dere de ap de la o în l ime
destul de redus care ar fi produs o putere electric modest în centrala electric
propus , s-a renun at la acest prim proiect. A urmat o nou variant mult mai
eficient ce consta în realizarea unui tunel subteran de circa 4 km pe sub
muntele Boto anu, pornind din lacul de acumulare. Uzina era proiectat cu o
suprafa total de 2400 m² cu 4 turbine de tip “Francis” de câte 12000 CP i
cuprindea: o sal a ma inilor, sala transformatorilor, sala instala iilor de
distribu ie, ateliere i birouri. În sfâr it apa era readus de la uzin în albia
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Bistri ei, printr-un canal deschis de 2 km lungime . Lipsa finan rii i
declan area celui de Al Doilea R zboi Mondial a amânat punerea în aplicare a
proiectului.
Instaurarea regimului comunist în Romania - din anul 1945 - care urm rea
dezvoltarea industriei grele a relansat planul construirii barajului de la Bicaz i
hidrocentrala Stejaru din nevoia strigent de energie electric . În acest context
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“Dimitrie Leonida (1883 - 1965) s-a n scut la F lticeni urmând mai apoi studiile secundare la Buz u,
Constan a i Bucure ti. În anul 1908 ob ine diploma de inginer electrotehnic la coala Politehnic din Berlin Charlottenburg, lucarea sa având tema: „Studiul unei uzine hidrotehnice la Stejaru, lâng Bicaz”. Întors în ar se
ocup cu introducerea iluminatului în capital i devine profesor universitar la Timi oara i Bucure ti. În anul
1909 înfiin eaz Muzeul Tehnic, iar în 1917 prima sta ie de emisie radiotelegrafic din România.” - Marcel
Dragotescu, Costic G it naru, Izvoare de lumin , Ed. Clio, Bac u, 1995, p. 22.
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Ibidem p. 24.
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Institutul de Studii i Proiect ri Energetice Bucure ti, înc din anii 1949-1950
începe un program de m sur tori pe valea Bistri ei începând de la Vatra Dornei,
în aval, pentru studierea debitelor de ap în diferite situa ii în func ie de anotimp
i precipita ii.
Pe baza studiilor elaborate de I.S.P.E la 13 noiembrie 1950 Consiliul de
Mini tri a Republicii Populare Române prin Hot rârea nr. 1182 stipula:
“Acordând o însemn tate deosebit lichid rii înapoierii economice a Moldovei, în care
a fost l sat de regimul burghezo-mo ieresc; Pentru a ridica nivelul material i cultural al
popula iei din Moldova, de pe valea Bistri ei i Siretului prin:
- crearea unei baze energetice puternice necesar industrializ rii i valorific rii
bog iilor solului i subsolului Moldovei;
- combaterea inunda iilor i secetei de-a lungul v ii Siretului i în nordul
B r ganului;
- dezvoltarea culturilor agricole intensive, bazat pe folosirea iriga iilor i energiei
electrice în vederea asigur rii unei recolte stabile i abundente;
- în scopul preg tirii condi iilor pentru crearea unei arii de naviga ie între Moldova
i Dun re;
Consiliul de Mini tri hot r te:
- construirea pe râul Bistri a, în regiunea Bicaz a unui baraj pentru crearea unui lac
de acumulare cu o capacitate de cca. 1200000000 mc apa, care s asigure
compensarea debitelor râului între anii seceto i i ploio i;
- construirea unei centrale hidroelectrice pe Bistri a, la Stejaru, cu o putere de
210000 kw i cu o produc ie de aproximativ 430000000 kwh anual, care se va
numi Centrala Hidroelectric “Vladimir Ilici Lenin”.
Prin folosirea apelor cumulate la Bicaz i celelalte amenaj ri de pe râul Bistri a care se
vor proiecta ulterior, se va ridica puterea electric instalat la cel pu in 450000 kwh, iar
produc ia de energie electric , într-un an normal la aproximativ 1000000000 kwh.
- energia electric produs de centrala hidroelectric de pe Bistri a va fi distribuit
în primul rând în Moldova, pentru alimentarea industriilor prev zute a se crea în
perioada planului cincinal, precum i a ora elor i satelor din Moldova;
- se vor construi linii de 220000 i 110000 vol i care vor lega centrala hidroelectric
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de pe Bistri a cu Transilvania, Muntenia i restul Moldovei.”

Acesta avea s fie actul de na tere, al începutului de er al hidrocentralei
române ti.
2. Realizarea antierului i implicarea muncii for ate
Pe baza Hot rârii nr. 1182 a Consiliului de Mini tri ai Republicii Populare
Române în toamna anului 1950 au început lucr rile de organizare ale viitoarelor
antiere amplasate în punctele cheie i anume: Tunel intrare în zona satului
Cârnu, Tunel ie ire din satul Stejaru, comuna Pâng ra i i Barajul Bicaz din
apropierea confluen ei pârâului Izvorul Muntelui cu Râul Bistri a. Conducerea
vastului antier al hidrocentralei s-a instalat în cl direa fostului palat regal,
purtând titulatura: ”Direc ia General a Hidrocentralei” (D.G.H) fiind format
din: director general ing. Amedeo Georgescu; director tehnic Ioan Rusmanica;
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ef sector Tunel ing. Dumitru Mosora; ef sector Baraj ing. Ion Barte .
Proiectarea i prospec iunile geologice au fost încredin ate Institutului de Studii
i Proiect ri Energetice Bucure ti condus de ing. Ion B ncil .
Ini ial în iarna anului 1950-1951 au fost construite primele bar ci destinate
pentru conducerea tehnic , dormitoare pentru muncitori i magazii de materiale.
De asemenea s-a construit în colonia muncitoreasc Dodeni o barac etajat
prev zut cu dormitoare comune, precum i o cantin ce urmau s asigure
condi ii minime pentru muncitorii mineri.
În prim vara anului 1951 s-a realizat modificarea cursului apelor Bistri ei
printr-un sistem de batardouri dispuse longitudinal.
În acest fel a fost posibil executarea s p turilor pân la adâncimea de 30
m sub nivelul Bistri ei i consolidarea rocilor prin injec ii de ciment la 10-20 m
adâncime. Pentru evacuarea apelor subterane au fost instalate electropompe
puternice, situate în amonte de baraj, nu departe de punctul de lucru.
Trebuie remarcat deasemeni faptul c începând cu anul 1953 au fost puse
în func iune: Fabrica de ciment “Congresul al XIX-lea al PCUS” - Bicaz i
Fabrica de Betoane. Aceste obiective aveau s asigure cantit ile necesare de
beton ce urmau s fie turnate în imensul corp al Barajului. Transportul i
turnarea betonului s-a realizat prin amplasarea de macarale funiculare germane
în cele dou maluri ale Bistri ei. Turnarea betoanelor a început la finele anului
1955, în 1956 încorporându-se 61000 mc, iar în 1959, 659000 mc betoane.
Baza tehnologic a utilajelor folosite pe antierul barajului era asigurat de
produsele fabricate în rile “surori” comuniste: excavatoare sovietice SE,
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autobasculante cehoslovace “Tatra” i dragi sovietice de tip NZ .
În acela i timp în anul 1951 s-a început lucrul la antierul tunelului pe sub
muntele Boto anu pe o distan de 4655 m, care trebuia s asigure transportul
apei sub presiune din lacul de acumulare pân la ie irea dinspre uzina Stejaru.
Prin lungimea i sec iunea acestui tunel de aduc iune, el se num ra la vremea
respectiv printre cele mai mari tunele hidroelectice din lume. Pentru
executarea sa a fost necesar în total excavarea unui volum de aproape 600000
mc de steril, turnarea a 300000 mc de beton precum i injec ii de 15000 tone
ciment.
Lucr rile s-au desf urat pe dou antiere - Tunel Intrare i Tunel Ie ire realizându-se o vitez medie de înaintare de 5,35 metri liniari pe zi. S-au
înfruntat presiuni deosebit de mari pe o zon total de 1724 de metri cu infiltra ii
i izvoare puternice de ap , iar pe o zon de 1568 m s-au traversat por iuni cu
infiltra ii mari de gaze explozive.
Str pungerea a avut loc la 11 decembrie 1955 în schimburile brig zilor de
mineri conduse de Gavril Pasca i tefan Roman, f r a se constata vreo
5
deviere de pe axa tunelului .
4
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Realiz rile minerilor de la Bicaz erau folosite de propaganda comunist în
tot acest timp, toate meritele fiind îndreptate c tre conduc torii Partidului
Muncitoresc Român. “Aceste realiz ri au fost posibile datorit entuziasmului i priceperii
cu care întregul colectiv al constructorilor a muncit zi de zi îndrumat i însufle it în
permanen de Partidul clasei muncitoare i de organiza ii ale Uniunii tinerilor Muncitori care
au stat în fruntea luptei pentru a învinge toate greut ile care s-au ivit. Au fost posibile
datorit faptului c am avut un însemnat ajutor tehnic din partea Uniunii Sovietice care ne-a
livrat numeroase utilaje de construc ie pentru tunel, ca: perforatoare, ciocane de abataj,
compresoare, pompe de beton, tractoare i multe alte ma ini (…).
Deasemeni din nesecatul izvor de experien al constructorilor comunismului s-au
însu it pe antierul tunelului cele mai înaintate metode de munc cum este cea a graficului
ciclic Ivan Golovin, care a f cut posibil ridicarea productivit ii muncii la un nivel record în
domeniul s p rii de galerii subterane”.

antierul de la Bicaz a fost tot timpul în aten ia liderilor centrali ai
Partidului Comunist i pentru c unul din inginerii care lucrau aici era chiar fiul
lui Petru Groza, Octavian Groza. Dumitru Mosora a devenit ulterior unul din
liderii partidului: „În mijlocul constructorilor de la Bicaz au venit delega i ai guvernului în
frunte cu tovar ul Chivu Stoica, pre edintele Consiliului de Mini tri
6
Comitetului Central” .

i delega i ai

Apa transportat prin galerie intra direct în centrala hidroelectic de la
Stejaru echipat cu 6 turboagregate care asigura o putere instant de 210 kw,
prin transformatori racorda i la sistemul energetic na ional. Apa turbinat în
hidrocentrala Stejaru este apoi evacuat prin canalul de fug în lungime de 1185
în vechea albie a râului Bistri a, acolo unde începe s se formeze lacul Pâng ra i.
*

Anii construc iei sistemului hidroenergetic de la Bicaz - perioada 19501960 - se suprapun cu punerea în aplicare a programului criminal de eliminare a
opozan ilor puterii comuniste. În toat ara începând cu anul 1950 sunt
construite unit i de munc for at “pentru reeducarea elementelor du m noase
Republicii Populare Române, în vederea încadr rii lor în via a social , în condi iile
7
democra iei populare i constituirii socialismului” .

Baza sistemului legislativ represiv a fost formulat prin adoptarea a dou
decrete: Decretul nr. 6 din 14 ianuarie 1950 când au fost create Unit ile de
Munc for at i Decretul nr. 1.554 din 22 august 1952, prin care unit ile de
munc for at au primit o nou reglementare juridic , fiind transformate în
Colonii de Munc . Aceste prevederi îi afectau pe “chiaburi, fo tii condamna i
pentru specul , rudele tr d torilor de patrie (cei care au fugit peste grani ),
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Ibidem, p. 43.

B lan Ion, Regimul concentra ionar din România, 1945-1964, Funda ia Academia Civic , Bucure ti, 2000:
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fo tii legionari, membri de seam ai partidelor istorice, ranii care se opuneau
procesului de colectivizare, etc.).
Cele mai importante unit i de munc for at au func ionat la: Arad, Baia
Mare, Barcea Mare, Bicaz, Brad, Bragadiru, CRM Bucure ti, Buz u, Capu
Midia, Castelu, Cavnic, Câmpulung, Cernavod , Chilia, Chirnogi, Culmea,
Dudule ti, Doice ti, Domne ti, Doroban u, Dudu, Fântânele, Fundulea, Galesu,
Giurgeni, Ghencea, Ia i, I cani, Luc ce ti, Mihai Vod , Mogo oaia, Valea
Nistrului, One ti, Peninsula Valea Neagr , Periprova, Peri , Poarta Alb , Pope ti
Leordeni, Ro ia Montan , Ro ia Pipera, Roznov, Salcia, Stoene ti, Saligni,
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Sibiu, Simeria, Spantov, T taru, Vl deni, Slatina .
De inu ii politici adu i pe antierul Bicaz au fost organiza i în dou lag re:
unul la Dodeni în locul actualei sta ii de transformare Cojusna (cei care lucrau
pe antierul Baraj i Tunel Intrare), iar cel lalt pe actualul amplasament al
stadionului ora ului (cei care lucrau la construc ia G rii CFR i la terasamentul
c ii ferate Piatra Neam - Bicaz).
Începând cu toamna anului 1951, de inu ii lag rului de la Dodeni
supraveghea i îndeaproape de cadrele militare au ini iat lucr rile de s p turi de
pe malul stâng al Barajului. Ace tia erau repartiza i pe brig zi speciale în raport
cu p tura social din care proveneau, dar i cu gradul de vinov ie pentru care au
fost condamna i. Se întâlneau astfel brig zi de violatori, ho i de buzunare, dar i
preo i, intelectuali sau a a-zi i “chiaburi”. Cei din urm erau pu i la cele mai
grele i mai periculoase munci începând de la s patul, dislocarea i transportul
sterilului cu vagone i.
Lag rul de la Dodeni avea forma dreptunghiular i era înconjurat de o
dubl re ea de sârm ghimpat , înalt de cel pu in 3 metri unul de altul, str juite
fiind la col uri, de câte un observator înalt, deschis spre cele patru puncte
cardinale. Lâng poart se afla administra ia lag rului unde î i afla biroul
comandantul, dar i unde locuiau securi tii i militarii. De inu ii locuiau în
bar ci lungi de circa 20 m în irate paralel. În lag r la început nu era curent
electric, de inu ii culcându-se odat cu l sarea întunericului. Întrucât geamurile
bar cilor în care erau închi i ace tia aveau vedere spre drumul na ional,
conducerea lag rului, (…), a dispus ca în dreptul fiec rui geam s fie b tute
paravane din scânduri la o distan de 20 cm, atât cât s permit intrarea doar pe
lateral a luminii solare. Atunci când erau sco i la munca de la lag r pân la
baraj, numero i solda i înso eau convoiul, întreg traseul, popula ia civil
neavând voie s se apropie de de inu i.
Condi iile dure de munc i lipsa de experien a de inu ilor politici au
determinat producerea a numeroase accidente de munc din care au rezultat
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mor i i r ni i. Num rul lor nu se tie exact deoarece multe din accidente nu au
fost raportate sau consemnate. Via a de inu ilor politici nu valora aproape nimic!
La construc ia Barajului i a hidrocentralei Stejaru a participat i un num r
important de militari ai muncii, unitate înfiin at prin Decretul nr. 2 din 14
ianuarie 1950. Militarii Serviciului Muncii reprezentau surplusul armatei
române, ei urmând s asigure prestarea de munc la executarea lucr rilor de
construc ii de interes general.
Pân la finele anului 1959, la Bicaz a func ionat un deta ament de 1200 de
militari. Ace tia au lucrat pe antierele de la Tunel Intrare i Baraj. 400 de
militari au fost repartiza i la construirea Fabricii de Ciment i pe antierul de la
9
Stejaru .
La 1 iulie 1960 sistemul hidroenergetic de la Bicaz a fost dat în folosin .
De i era o realizare de prim importan pentru economia rii, meritele miilor
de de inu i politici care au muncit i murit nu au fost amintite pân în 1990.
Odat închise gurile de evacuare ale barajului acumularea apei Bistri ei a
cuprins zone întinse pân la Poiana Largului. Practic întregul fost raion Ceahl u
a fost desfiin at fiind afectate localit ile de pe valea Bistri ei: Cârnu, Secu,
Izvorul Alb, Potoci, Rugine ti, Buhalni a, Groz ve ti, Chiri eni, Hangu i
Ceahl u. Vetrele a ez rilor au fost modificate radical, fostele sate reconstruinduse pe culmile din jurul lacului sau în alte zone alte raioanelor Neam i Tg.
Neam .
Cei care au fost obliga i s se mute din calea apelor au primit desp gubiri
modice care nu acopereau îns costul gospod riilor pierdute.
În total pentru realizarea lacului de acumulare a fost necesar mutarea a
2291 de gospod rii, cu un num r de 18760 de locuitori din 20 de sate.
Majoritatea acestora 13196 au preferat s se mute pe versan ii din apropierea
locurilor natale, ceilal i acceptând dizlocarea în alte zone.
La finalul lucr rilor rezultatele erau remarcabile: Barajul de greutate are
în l imea deasupra solului de 127 m, o lungime a coronamentului de 435 m i o
l ime maxim la baz de 119 m. Volumul total de beton i beton armat folosit a
fost de 162500 mc. Lacul de acumulare format în spatele s u se extinde pe o
lungime de 35-40 km, are o l ime maxim de 2 km la Hangu i ocup o
suprafa de 33 km².
Transportul apei din lacul de acumulare pân la hidrocentrala Stejaru se
face printr-un tunel sub muntele Boto anu care are o lungime de 4655 m.
Tunelul are un diametru interior de 7 m pentru un debit de 178 mc/sec, iar
centrala hidroelectric de la Stejaru este amplasat pe terasa aluvional
superioar a râului Bistri a. Aceasta este echipat cu 6 turboagregate i asigur o
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putere instalat de 210 mw .
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3. Impactul proiectului asupra zonei Bicaz
Complexul hidroenergetic de la Bicaz a modificat în mod esen ial i radical
profilul socio-economic al întregii zone. Într-un timp relativ scurt s-a înregistrat
o cre tere sus inut a popula iei, s-au construit noi obiective industriale iar c ile
de transport rutier i feroviar au fost reconstruite.
• Înfiin area Ora ului Bicaz
Localitatea Bicaz a fost men ionat pentru prima dat în istorie în hrisovul
din 12 august 1611 emis de Constantin Movil Voievod ca sat închinat
M n stirii Bisericani. De-a lungul timpului datorit activit ilor ce se bazau pe
cre terea animalelor i prelucrarea lemnului Bicazul i-a sporit popula ia
devenind comun . Dup secularizarea averilor m n stire ti când mo ia
m n stirii Bisericani a trecut în proprietatea statului, în 1884 se va constitui în
zona Bicaz, un Domeniu Regal cu o suprafa de aproximativ 13000 ha. În acest
context Bicazul devine un important centru forestier cu 1800 locuitori cu mai
multe gatere ac ionate hidraulic i o fabric de cherestea.
Înfiin area antierului ce urma s contruiasc Barajul, canalul de aduc iune
i Fabrica de ciment a accelerat dezvoltarea comunei Bicaz ca de altfel întreaga
zon . Num rul locuitorilor veni i din întreaga ar a crescut în fiecare an dup
1950 ajungându-se în anul 1959 cu un an înainte de terminarea barajului la un
num r de 12134 de persoane. Au fost construite blocuri de locuin e în cartierele
M rceni i Dodeni, o bibliotec , cl direa Clubului Cimenti tilor, spitalul i
liceul din cartierul Ciungi.
Îndeplinind func iile i calit ile unui ora , schimbarea de statut
administrativ a comunei Bicaz a fost hot rât prin Decretul nr. 299 din 27 august
1960: ”În urma cre rii bazinului lacului de acumulare al hidrocentralei “V. I.
Lenin” - Bicaz, raionul Piatra Neam , regiunea Bac u, unele din comunele i
satele din zona acestuia, i-au schimbat a ezarea. inând seama de noile a ez ri
omene ti ce au fost create i având în vedere interesele popula iei din aceste
locuri, Prezidiul Marii Adun ri Na ionale a Republicii Populare Române
decreteaz : (…) art. 5. Comuna Bicaz trece în categoria ora elor de subordonare
raional i va avea urm toarele localit i componente: Cap a, Ciungi, Dodeni,
Izvorul Muntelui i M rceni.
În anul 2004 ora ul Bicaz avea 3343 de locuin e i o popula ie de 8719
locuitori.
• Construirea Fabricii de Ciment
Construirea Fabricii de Ciment de la Bicaz este strâns legat de începutul
lucr rilor de construc ie a barajului, a hidrocentralei de la Stejaru i de existen a
rocilor de calcar în zona Bicaz Chei.
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Necesarul unei cantit i mari de beton a dus la adoptarea Hot rârii
Consiliului de Mini tri nr. 502 din 6 iunie 1951 prin care se stabilea locul de
amplasare a unei fabrici de ciment în comuna Bicaz.
Lucr rile începute în 1951 au evoluat rapid astfel încât la finele anului
1952 s-a raportat producerea a 13664 tone de ciment. Ulterior s-au construit noi
cuptoare iar fabrica a fost denumit “Fabrica de ciment Congresul al XIX-lea al
PCUS). În paralel s-a construit în anul 1955 fabrica de pl ci de azbociment.
Deoarece aspectul social al salaria ilor fabricii l sa de dorit s-au construit
blocuri de locuin e în cartierul M rceni însumând 868 apartamente.
Impulsionat continuu de cererea de ciment de pe pia a intern i extern ,
activitatea de produc ie la fabrica de la Bicaz va atinge un vârf maxim între anii
1970-1974. Ulterior în perioada 1975-1981 a fost construit o nou fabric de
ciment la Ta ca.
Dup anul 1990 produc ia de ciment a sc zut, fabrica de la Bicaz fiind
11
preluat de grupul german Heidelberg Zement în anul 1998 .
• Dezvoltarea infrastructurii rutiere i feroviare
Direc ia C ilor Ferate Române a fost înfiin at la 10 aprilie 1880 i se va
dezvolta continuu înlesnind transporturile de m rfuri i c l tori.
Construirea barajului de la Bicaz a determinat începerea lucr rilor la
terasamente i poduri feroviare pentru linia ferat normal între Piatra Neam i
Bicaz.
La ridicarea G rii Bicaz i construirea terasamentelor feroviare au fost
adu i de inu i politici înfiin ându-se astfel colonia de munc din cartierul Ciungi
pe amplasamentul actualului stadion.
Lucr rile au continuat cu extinderea c ii ferate pân la fabrica de ciment
pentru transportarea utilajelor, iar mai târziu începând cu anul 1953 i pentru
transportul cimentului în ar .
Cre terea traficului în perioada anilor 1976-1978 a cunoscut un recul dup
anul 1990. Activitatea recent a g rii se reduce la patru trenuri personale i unul
Intercity pân la Bucure ti Nord.
Construirea Barajului i a Fabricii de Ciment a dus la modernizarea
drumului na ional DN 15 ce se continua pe Valea Bistri ei de la Piatra Neam la
Vatra Dornei. Asfaltarea i l rgirea drumului a permis accelerarea lucr rilor pe
12
antier, la finalul acestora DN15 a devenit un drum foarte circulat .
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