DACIA 1300
Dacia e mașina noastră națională, cum se zice. Iar între Dacia 1100 și Loganul de azi a existat „berlina” – Dacia
noastră 1300. S-a produs din 1969 după modelul francez Renault 12. În timp modelul 1300 a fost înlocuit cu
1310 și 1410. Noi privim, acum, mai atent detaliile Daciilor vechi. Știți? – acum 40 de ani, cînd pe stradă erau atît
de puține mașini și – mai ales – de modele de mașini, fiecare detaliu care le diferenția sărea așa de tare în ochi!
Asta era Dacia 1300 – într-o formă bună .... sau.... mai căzută:

.

Dacia acesta prăzulie este una dintre cele mai cunoscute Dacii din București. Șade, cuminte și credincioasă, de zeci
de ani la locul ei și încă mai funcționează.

Dacia 1300 a avut și ea vreo două serii. Iată mici diferențe între modelele timpurii și cele ulterioare...

... ornamentele de cauciuc ale barei de protecție erau mai mari la început și mai mici – mai scurte – apoi.

Dar nu numai asta! Literele cu care scria „Dacia 1300” erau mai mari la început; apoi au fost micșorate. De
asemenea, modelul inițial nu avea becuri pentru semnalizarea mersului înapoi. Iar stopurile erau înconjurate la primul
model de o bandă cromată...

Altă diferență legată de detalii cromate este grila aceasta de aerisire, amplasată pe stîlpul spate. Inițial era cromată,
apoi nu. Desigur, în timp multe grile s-au pierdut și au fost schimbate. Așa că Dacia din poza de sus, din dreapta ar
fi trebuit să aibă grila cromată. Tot cromată era și banda chederului de la parbriz și de la lunetă. Se mai poate ghici
în anumite poze acest detaliu...
Revenind la ornamentele de cauciuc ale barei de protecție, acestea aveau o formă specială, teșită, la modelul break
– ca să se poată deschide hayonul:

Să nu trecem cu vederea detaliul că primele Dacii Break nu aveau semnalizare pentru mersului înapoi; becurile din
poza din stînga-sus erau pentru luminarea numărului de înmatriculare. Ulterior s-au modernizat și aceste blocuri de
semnalizare – ca în poza din dreapta-sus. Dacia Break se vede și în poza următoare:

Erau, firește diferențe – mici! – estetice între accesorii. De pildă, între capacele de roți!

În imaginile de sus: primele Dacii au folosit capacul din stînga. Modelul din dreapta era nițel mai rar.
În imaginile de jos: cel mai întîlnit model de capace de roți a fost cel din stînga. Cel din dreapta - de fapt o jantă cu
model tipic Renault – se vedea rar de tot, și doar la mașinile livrate pentru... premianți.

Așa arăta janta standard:

Zece ani de producție mai tîrziu, Dacia se pregătea de o mică modificare de design – un facelift, cum îi zicem azi;
apărea 1310:

Bara de protecție din față se ridica și încorpora semnalizatoarele; cele două faruri dreptunghiulare deveneau patru,
rotunde; stopurile spate se măreau și – mai ales – marginea portbagajului primea o bandă neagră cu margini
cromate. Mînerele ușilor erau de-acum un pic mai mari, înconjurînd butonul de deschidere. La început erau
cromate; apoi erau negre. Grila de aerisire de pe stîlpul spate se modifica - nu imediat - fanta lunguiață dispărea.
Toate acestea erau, desigur, venite din Franța, unde Renault-ul 12 fusese, de asemenea, făcut să arate mai
modern. La interior, bordul se schimba și volanul primea patru spițe – în loc de două.
Am avut și un model intermediar, cu faruri și stopuri noi, dar cu bare de protecție vechi; s-a livrat mai ales în
combinația negru-galben, pentru că – cică – era destinat cine știe cărei piețe externe pentru a fi taximetru...

După o vreme modelul 1310 a mai primit o „îmbunătățire” – un grilaj bocciu în față și un eleron pe portbagaj;
acesta era din fier ordinar îmbrăcat în cauciuc – nu din cauciuc simplu; și jenți noi:

Destul de rar s-a întîlnit și modelul la care bușonul rezervorului a fost mutat din spate, de lîngă număr, pe stîlpul din
stînga – vedeți mai sus. Beculețul de iluminare al numărului de înmatriculare – amplasat standard pe bara de
protecție – a fost înlocuit de becurile de la break. Uneori, se vindeau și Dacii la care semnalizatoarele nu erau
încastrate în bară, ci amplasate dedesubt. Au circulat și modele cu grilaj negru-față cu faruri dreptunghiulare de
1300. Unele încorporau chiar faruri de Oltcit.

Unele aveau semnalizatoare suplimentare pe aripă – și la 1300 au existat cîteva serii – precum și „ochi de pisică”
mici și dreptunghiulari în zona roților...
Spre sfîrșitul anilor 80 apărea CN 1 – sau Dacia 1320; un hibrid între berlină și break...

Această mașină în două volume avea un set nou de bare de protecție, un nou model de faruri dreptunghiulare,
mînere de portieră încastrate și – mai ales – un bord nou; să ai bord „de Ceneu” era o mare, mare treabă...
Între timp, și barele de protecție ale berlinei – care începuse să se numească 1410 – se schimbaseră:

Din 1320 a derivat 1325 – numit și „Liberta”, fiindcă apăruse după Revoluție –, model care îndulcea un pic spatele
înfiorător de bocciu... Stopurile erau destul de reușite.

Aceste modele nu s-au produs multă vreme. Berlina și breakul au rămas modelele de bază ale mărcii, pînă la
mijlocul anilor 2000, cînd fabricarea lor a încetat. Aparența Daciilor a fost, în timp, cosmetizată, fără însă să se
îmbunătățească. Principalele detalii priveau masca față. Cronologic, ea a evoluat (dacă ăsta e cuvîntul) așa:

... ajungînd la – cu voia dumneavoastră, ultima pe listă – masca numită „zîmbetul lui Iliescu”:

Capota motorului a pierdut - în timp -, linia embosată în „U”; linia portierelor s-a îndulcit în zona geamurilor laterale;
silueta inconfundabilă nu s-a schimbat însă.
Revenind în timp, să ne mai aducem aminte că, în anii ’80, a existat și un model „sport” – luneta spate era...
același geam ca și parbrizul...

Ca și în cazul altor autoturisme din lumea largă, ultimul model care a rămas în fabricație a rămas cel utilitar.
Furgoneta Dacia 1304 s-a produs încă de pe vremea lui 1300:

Acest model nu mai există în circulație, la noi.

Prin fiabilitate – și chiar eleganță – s-a remarcat însă furgoneta derivată din 1310. „Papucul” a ținut bine la
tăvăleală!

Au fost produse și cu cabină mai mare, dar și dublă – adică cu patru uși; dar au existat și utilitare derivate din break:

Aceasta a fost o istorie subiectivă a Daciei, așa cum am văzut-o eu de-a lungul anilor.
Cele mai multe detalii sînt exacte, dar nu le-am bătut în cuie din punct de vedere al epocii.
Am folosit la redactarea acestui material și multe imagini oferite de: Ando, Cristian Malide, Iustin, Boemul, Mihai
Alexandru Pop, Volga Neagră. Mulțumesc mult!
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