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Abstract: In the states of Central and Eastern Europe, where the Soviet 
authorities installed communist political leaders after the World War II, there 
was a general problem of progress in the manufacture of engines for various 
vehicles. In the harsh ideological dispute during the Cold War, the 
demagogic speaches of the communist leaders did not have the power to 
reduce the major technological gap between the communist countries and the 
developed states from West. Moreover, they led to very expensive and, in 
some cases, useless solutions, and the communist politicians eventually 
approved both the purchase of manufacturing licenses in the West and the 
theft of technology from the capitalist states in order to copy products in the 
factories of their countries. 
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În ţările din Europa Centrală şi de Est în care autorităţile sovietice au instalat 

la putere lideri politici comunişti, după încheierea celui de-al doilea război 
mondial, a existat o problemă generală privind progresul în domeniul fabricării de 
motoare pentru diferite vehicule terestre, aeriene şi navale. În condiţiile disputei 
ideologice dure din timpul Războiului Rece, discursurile demagogice ale 
conducătorilor comunişti nu au avut puterea de a reduce decalajul tehnologic major 
dintre ţările respective şi statele dezvoltate din Occident. Mai mult decât atât, 
acestea au condus la soluţii foarte costisitoare şi, în unele cazuri, inutile, iar 
politicienii comunişti au aprobat în cele din urmă atât achiziţionarea unor licenţe de 
fabricaţie din Occident, cât şi furtul de tehnologie în scopul copierii unor produse 
din statele capitaliste dezvoltate în uzinele din ţările lor. 

Un prim exemplu în acest sens datează de la începutul anilor ’60. Atunci, 
autorităţile de la Varşovia au eşuat în tentativa lor de a realiza un model de motor 
cu care să echipeze avionul TS-16 Grot, destinat pentru atacuri la sol şi 
antrenament. Studiul pentru conceperea acelui model de aparat s-a desfăşurat timp 
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de 5 ani (1958–1963) şi inginerii polonezi au dorit să utilizeze două motoare pentru 
propulsarea avionului cu o viteză supersonică. Eşecul înregistrat de aceştia, precum 
şi refuzul autorităţilor de la Moscova de a pune la dispoziţie licenţa de fabricaţie a 
motorului AM-9 (instalat pe avionul de vânătoare MiG-19, bimotor) au condus la 
renunţarea completă la proiectul TS-16 Grot, distrugerea machetei sale şi 
achiziţionarea în continuare a unor avioane sovietice supersonice pentru înzestrarea 
armatei poloneze. 

În cazul proiectului avionului de şcoală şi antrenament TS-11 Iskra 
(„Scânteia”), realizat în aceeaşi perioadă, autorităţile de la Varşovia au apelat la 
ajutorul guvernului de la Belgrad. Astfel, două motoare britanice „Armstrong 
Siddeley Viper 8”, destinate iniţial pentru a echipa avionul iugoslav de şcoală şi 
antrenament SOKO G-1 „Galeb” („Pescăruş”), au ajuns în mod discret la 
Institutul de Aviaţie de la Varşovia, respectiv la uzina metalurgică „WSK 
Rzeszów” în luna aprilie 1958, împreună cu documentaţia aferentă.1 Pe baza 
acestora au fost fabricate 10 motoare prototip în Polonia, în perioada  
1959–1964, precum şi 88 de propulsoare de serie pentru echiparea primului lot 
de avioane TS-11 Iskra.2 

Cu toate acestea, inginerii militari polonezi nu au reuşit să dezvolte modelul 
respectiv de motor în scopul realizării propulsoarelor necesare pentru proiectul 
avionului supersonic TS-16 Grot. 

La rândul lor, autorităţile comuniste de la Bucureşti s-au confruntat cu o 
problemă asemănătoare în anul 1958, când au hotărât începerea procesului de 
proiectare a autocamionului SR-131. Atunci, specialiştii români, în frunte cu 
inginerul Teodor Gârneţ, au primit ca sarcină de serviciu conceperea unui motor 
pentru vehiculul respectiv. 

Diferite surse orale din România au susţinut faptul că inginerii de la Braşov 
au redimensionat motorul american „Ford Y”, prin schimbarea sistemului său de 
măsură (din inci în metru) şi menţinerea proporţiilor. O operaţiune de acest gen era 
însă extrem de dificilă deoarece ar fi trebuit creat, printre altele, un nou lanţ de 
toleranţe admisibile prin transformarea unor fracţiuni de inci în fracţiuni de 
milimetri. 

Informaţia referitoare la redimensionarea motorului „Ford Y” a fost infirmată 
la 4 aprilie 2020 de inginerul Călin Hilohi, care a lucrat în anii ’60 în 
compartimentul de proiectare şi testare a prototipurilor realizate la uzina „Steagul 
Roşu”. Acesta a oferit şi câteva informaţii suplimentare, astfel: „Motorul SR-211 
nu s-a fabricat în licenţă, pe bune. Nici nu a fost «copiat», ci a fost «inspirat» 
dintr-un motor V8 „Ford”, astfel încât să iasă de sub incidenţa unei licenţe. 

 
1 Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński, TS-11 ISKRA, Kolekcja „Samoloty Wojska Polskiego. 

100 lat Polskich Skrzydeł” [Colecţia „Avioane ale armatei polone. 100 de ani de aripi poloneze”], 
tom 29, EDIPRESSE POLSKA, Warszawa, 2020, p. 10. 

2 Ibidem, p. 11. 
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O problemă a constituit-o carburatorul, care la „Ford” era cu 4 camere – o 
adevărată mini-uzină („Holley”) – şi care a fost rezolvată prin cumpărarea unei 
licenţe de la o firmă italiană din Torino (carburatorul „Weber”). 

Deoarece Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini a refuzat să mai 
plătească pentru expertul companiei italiene „Casadei”, care lucra la laboratorul de 
motoare de la „Steagul Roşu” pentru a adapta carburatorul la motorul românesc, 
carburatorul a rămas cam «neterminat», cu consum de benzină ridicat şi care dădea 
rateuri în toba de eşapament, în timpul mersului (la reducerea vitezei). Părea că au 
loc trageri în poligon. Cu greu s-a pus la punct, cu ajutorul specialiştilor de la 
METROM”3. 

În final, inginerii români au raportat autorităţilor de la Bucureşti că motorul  
SR-211 era cu aproximativ 100 kg mai uşor şi 50% mai puternic decât propulsorul 
prevăzut cu şase cilindri în linie şi instalat pe camionul SR-101 (uzat moral). 
Comportamentul său a fost normal pe parcursul a 75.000 km, efectuaţi de 
autocamioanele de preserie SR-131 şi SR-132 pe diferite drumuri din ţară şi autorităţile 
au aprobat începerea producţiei sale în serie, împreună cu vehiculele menţionate. 

Lipsa de experienţă privind realizarea de amortizoare performante pentru SR-131 
şi versiunile ulterioare a determinat autorităţile române să cumpere o licenţă de 
fabricaţie de la firma „Armstrong”. În consecinţă, modelele de camioane fabricate la 
Braşov în anii ’60 au fost echipate cu amortizoare produse sub licenţă la Întreprinderea 
de Piese Auto din Sibiu. Totodată, s-a apelat la firma britanică „Glacier” pentru a se 
putea realiza cuzineţi bimetalici cu pereţi subţiri la uzina „Rulmentul” din Braşov, iar la 
fabrica „Electroprecizia” din Săcele s-a produs toată aparatura electrică şi de bord 
necesară autocamioanelor româneşti, sub licenţă „Ducellier”4. 

În ceea ce priveşte carburatoarele „Weber”, acestea au fost realizate sub licenţă 
la Uzina nr. 2 din Braşov („Bela Breiner”, la începutul anilor ’50) şi s-au montat, 
începând din 1964, la motoarele SR-211 – destinate echipării autocamioanelor  
SR-131, SR-132 „Carpaţi”, SR-113 „Bucegi”, SR-114, SR-114 M etc.5 

La uzina „Steagul Roşu” au fost fabricate în anul 1965 aproximativ 14.000 de 
autocamioane, în condiţiile în care capacitatea maximă anuală de producţie era de 
30.000 de vehicule.6 Dintre acestea, peste 2500 de exemplare s-au livrat în 
străinătate7. 

 
3 Ing. Călin Hilohi, Mesaj către fiul său, Gruia Hilohi, Facebook, accesat la 4 aprilie 2020. 
4 Dumitru Gheorghe, Marin Mitrache, Constantin Ivăneanu, Chiriac Vasiliu, Apariţia şi 

dezvoltarea industriei române de automobile, în Chiriac Vasiliu (coord.), Automobilul în România. 
Istorie şi tehnică, Bucureşti, Editura „FLUX”, 1994, p. 147. 

5 Ibidem. Autorii capitolului menţionat au consemnat, dintr-o regretabilă eroare, Uzina nr. 3 
(care putea să fie confundată cu Uzina de Reparat Material Volant nr. 3 din Braşov), în loc de Uzina 
nr. 2 – unde s-au fabricat, printre altele, aruncătoare de flăcări LPO-50 (la sfârşitul anilor ’50). 

6 Ibidem. 
7 Dumitru Gheorghe, Marin Mitrache, Constantin Ivăneanu, Ioan Tătar, Chiriac Vasiliu, 

Prezenţa autovehiculelor în viaţa socială şi economică din România postbelică, în Chiriac Vasiliu 
(coord.), loc. cit., p. 284. 
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În aceeaşi ordine de idei, membrii Secretariatului C.C. al P.M.R. au decis la 
11 mai 1965 trimiterea lui Nicolae Ilieş în Cehoslovacia, pentru a conduce 
tratativele iniţiate de partea română în scopul comercializării de autocamioane  
SR-113 „Bucegi” în acea ţară8. 

Preţul de vânzare al unui autocamion SR-131 „Carpaţi” a fost de 70.000 de 
lei în anul 1967, iar pentru un SR-113 „Bucegi” trebuia să fie achitată, tot atunci, 
suma de 81.500 de lei. Comparativ, un autoturism de teren M-461, nou, se vindea 
în acelaşi an cu preţul de 64.000 lei (numai instituţiilor statului şi persoanelor 
juridice), un automobil „Škoda 1000 MB” costa 50.000 de lei, iar un „FIAT 850” 
se cumpăra cu 45.000 de lei. Autorităţile române au permis importarea acelui 
model (circa 10.000 de bucăţi) şi a autoturismelor „FIAT 600”, „FIAT 1100”, 
„FIAT 1300”, „FIAT 1500” şi „FIAT 1800” deoarece în anul 1967 a fost semnat 
contractul de achiziţionare a licenţelor de fabricaţie a tractorului universal pe roţi 
„FIAT 450” şi a motorului „FIAT D 115” (de 45 CP, Diesel). Acele licenţe s-au 
achitat parţial prin adăugarea de autorităţile de la Bucureşti a unui procentaj la 
preţurile automobilelor FIAT vândute pe piaţa românească, în favoarea companiei 
italiene9. 

În cazul modelului „Dacia 1100”, acesta putea să fie achiziţionat cu 55.000 lei, 
începând din toamna anului 1968, prin „Casa de Economii şi Consemnaţiuni” (unde 
se depuneau banii) şi Întreprinderea de Desfacere a Materialelor Sportive (prin care 
se livrau toate modelele de automobile personale oferite pe piaţa românească). Până 
la sfârşitul acelui an urmau să se realizeze 2000 de exemplare „Dacia 1100” – părţile 
componente şi piesele acestora fiind importate în întregime din Franţa şi montate la 
uzina de la Colibaşi. 

În altă ordine de idei, Nicolae Ceauşescu a respins la 17 octombrie 1967 
propunerea făcută de Mihai Levente privind vânzarea a circa 7000 de autovehicule 
I.M.S. unor persoane particulare, deşi acestea trecuseră prin una sau chiar două 
reparaţii capitale şi urmau să fie casate. Ministrul Comerţului Interior considera, pe 
bună dreptate, că era normal să nu apară cumpărători pentru acele autovehicule şi 
acesta era unul dintre motivele pentru care a propus vânzarea lor, cu un preţ mediu 
de 20.000 de lei/buc., „cu precădere la cooperativele agricole de producţie şi chiar 
ţăranilor cooperatori care sunt specializaţi pe vânzarea produselor la piaţă, la oraş. 
Preşedintele sfatului popular respectiv să ne confirme că cetăţenii respectivi vin cu 
regularitate la piaţă. Eventual, aceştia se pot asocia mai mulţi să cumpere un 
I.M.S.”10. 

 
8 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. – 

Cancelarie, dosar nr. 65/1965, f. 4. 
9 Ion Bucur Constantinescu, Uzina Tractorul Braşov, în Valeriu V. Jienescu, Ioan Avram, 

Stelian Necula (coordonatori), Construcţia de motoare, maşini şi mijloace de transport, Partea I, 
Seria „Pagini din Istoria Dezvoltării Industriei României”, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, 
Bucureşti, Editura AGIR, 2018, pp. 242–243. 

10 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 147/1967, f. 22. 



 Probleme în domeniul construcţiei de motoare şi vehicule şi câteva soluţii… 217 

În opinia lui Mihai Levente, acele vehicule puteau fi transformate în 
autoutilitare şi folosite la transportul de legume, zarzavaturi şi chiar ouă de la sate 
către oraşe. În acest mod se putea rezolva, parţial, problema aprovizionării pieţelor 
cu produse proaspete, dorite şi căutate de cetăţenii care locuiau în oraşe.11 
Totodată, Ministerul Comerţului Interior obţinea circa 100 de milioane de lei12 din 
vânzarea a 5000 de I.M.S.-uri, reparate capital o singură dată şi pe care instituţiile 
statului nu le mai utilizau din cauza uzurii fizice a acestora. În acelaşi timp, putea 
să apară o problemă în privinţa siguranţei vieţii celor care le achiziţionau deoarece 
vehiculele respective trebuiau casate, nu lăsate să circule în continuare pe 
drumurile publice – mai ales cele aproximativ 2000 de exemplare reparate capital 
de două ori şi folosite ulterior. Această problemă nu a fost însă sesizată de Nicolae 
Ceauşescu, Mihai Levente şi de ceilalţi participanţi la şedinţa din 17 octombrie 
1967 a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 

Răspunsul lui Nicolae Ceauşescu la propunerea făcută de Mihai Levente a 
fost simplu: „Mai bine să le vindem cooperativelor agricole de producţie şi 
cooperativelor de consum, iar acestea să facă oficiul de achiziţie a legumelor şi 
zarzavaturilor şi ele să le aducă la piaţă”13. 

Pentru a înţelege decizia politicianului român menţionăm faptul că 
transportul de marfă de la sate către oraşe se afla într-o strânsă legătură cu 
posibilitatea autorităţilor comuniste de a impune nişte preţuri derizorii la mărfurile 
achiziţionate din satele româneşti şi vânzarea acestora cu preţuri mari în străinătate 
şi în magazinele din oraşele româneşti. Acele preţuri erau stabilite în planurile 
economice generale astfel încât resursele din agricultura românească să fie utilizate 
într-o măsură cât mai mare pentru industrializarea forţată a ţării. De aceea, 
transportul de zarzavaturi, ouă şi legume, efectuat de persoane particulare, putea să 
constituie o problemă pentru autorităţile comuniste de la Bucureşti. Nicolae 
Ceauşescu a dorit să menţină un control strict asupra transportului de marfă dinspre 
sate către oraşe şi, prin acesta, asupra preţurilor la mărfurile obţinute din sate de 
achizitorii instituţiilor de stat, iar acest tip de control administrativ a afectat pe 
termen lung aprovizionarea pieţelor din localităţile mijlocii şi mari din România cu 
produse alimentare proaspete. 

În paralel, autorităţile de la Bucureşti au încercat să obţină sprijin din 
Republica Federală Germania şi Italia pentru a dezvolta o fabrică de maşini agricole 
în România. În acest sens, în discuţia de la Bonn din 17 mai 1966 cu ministrul 
Economiei al R.F.G., Gheorghe Cioară l-a rugat pe Kurt Schmücker să îi comunice 
condiţiile referitoare la acordarea licenţei de fabricaţie a unei combine autopropulsate 
de recoltat cereale (produsă de compania vest-germană „CLAAS”) şi să sprijine 
vânzarea în R.F.G., încă din anul 1966, a mai multor sute de tractoare fabricate la 
Braşov – operaţiune organizată prin intermediul firmei vest-germane „Movema”. 

 
11 Ibidem, ff. 22–23. 
12 Ibidem, f. 22. 
13 Ibidem, ff. 22–23. 
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Kurt Schmücker a răspuns la prima solicitare a ministrului român al 
Comerţului Exterior în ultima zi a vizitei oficiale în R.F.G. efectuate de Gheorghe 
Cioară (26 mai 1966). Ministrul vest-german al Economiei a precizat faptul că 
firma respectivă refuzase deja o cerere privind cedarea licenţei de fabricaţie către o 
companie americană şi nu erau şanse pentru a schimba acea decizie, în cazul în 
care partea română solicita acelaşi lucru. Totodată, Kurt Schmücker a predat lui 
Gheorghe Cioară o listă cu numele altor trei companii vest-germane care 
produceau combine autopropulsate de recoltat cereale şi a afirmat că este bine să se 
continue discuţiile direct cu reprezentanţii firmei „CLAAS”. 

În ceea ce privea importul de tractoare, ministrul vest-german al Economiei a 
promis lui Gheorghe Cioară că va analiza datele puse la dispoziţie de acesta despre 
compania „Movema”, prin intermediul căreia urma să aibă loc vânzarea în R.F.G. a 
tractoarelor fabricate la Braşov14. 

Discuţiile purtate ulterior cu reprezentanţii firmelor vest-germane care 
produceau combine autopropulsate de recoltat cereale s-au încheiat fără nici un 
rezultat pozitiv. Drept urmare, autorităţile române au aprobat încheierea unui 
contract cu firma italiană „Laverda”, în scopul fabricării sub licenţă la Bucureşti a 
modelului „Laverda M 120”, începând din anul 1969 (sub numele C12 „Gloria”). 
Primul exemplar de serie al combinei respective a fost asamblat la Breganze în 
anul 1963 şi italienii au înlocuit-o din producţie în anul 1971 cu modelul „Laverda 
M 100 AL” (care a fost fabricat sub licenţă şi în România, unde a primit numele 
CP12 „Gloria”). 

România nu era singura ţară comunistă din Europa care cumpăra licenţe de 
fabricaţie din ţările capitaliste dezvoltate la mijlocul anilor ’60. Într-o situaţie 
asemănătoare s-au aflat autorităţile sovietice. Încercând să rezolve problemele 
dificile din industria proprie de autovehicule, acestea au stabilit o colaborare pe 
termen lung cu compania FIAT. În acest sens, ambasadorul sovietic Aleksandr  
V. Basov (acreditat la Bucureşti) i-a comunicat lui Nicolae Ceauşescu, la 1 iunie 
1966, faptul că reprezentanţii U.R.S.S. „au mers în Italia, de unde au cumpărat o 
fabrică de automobile; acum duc tratative cu firma Renault pentru a extinde Uzina 
de automobile de mic litraj din Moscova”15. 

Acelaşi ambasador a precizat la 8 august 1967, tot într-o discuţie cu liderul 
P.C.R., faptul că autorităţile de la Moscova au achiziţionat uzina de automobile 
FIAT cu aproximativ 1 miliard de dolari. Pentru achitarea parţială a sa trebuia 
construită o conductă de către U.R.S.S. Prin aceasta urmau să se livreze în Italia  

 
14 Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru (ed.), România: Supravieţuire şi afirmare prin 

diplomaţie în anii Războiului Rece, vol. 10, Trei decenii de relaţii de relaţii româno – vest-germane, 
1955–1985, Documente I, 1955–1973, Bucureşti, Editura Fundaţia Europeană Titulescu, 2017, pp. 
149; 152; Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, România – Republica Federală 
Germania, vol. I., Începutul relaţiilor diplomatice, 1966–1967, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 
2009, pp. 45; 47. 

15 Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru (ed.), op. cit., p. 156. 
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10 miliarde de metri cubi de gaze naturale sovietice (probabil, anual)16. Pentru a 
înţelege mai uşor valoarea cantităţii respective precizăm faptul că 1000 de metri 
cubi de gaze sovietice oferite României în luna ianuarie 1974 au avut preţul de 18 
dolari şi cu acestea se puteau obţine 1,25 tone de uree – care se comercializa pe 
piaţa internaţională cu 350 de dolari/tonă17. 

În aceeaşi ordine de idei, în contractul semnat la 4 mai 1966 de către 
reprezentanţii autorităţilor de la Moscova şi de cei ai companiei FIAT s-a prevăzut 
producerea anuală în U.R.S.S., sub licenţă, a 600.000 de autoturisme „FIAT 124”, 
începând din anul 197018. 

Propunerea făcută în aceeaşi perioadă de firma „Renault”, privind fabricarea în 
Uniunea Sovietică a unei variante a autoturismului „Renault 16”, nu a fost acceptată la 
Moscova. În schimb, discuţiile începute la 23 mai 1966 în capitala U.R.S.S.19 s-au 
concretizat prin semnarea unui acord referitor la participarea specialiştilor companiei 
„Renault” la proiectul de extindere a „Moskovsky Zavod Malolitrazhnykh 
Avtomobiley” (Uzina de automobile de mic litraj de la Moscova) – unde se fabricau 
autoturisme „Moskvici 408” şi, din anul 1967, „Moskvici 412”. 

Revenind la mărturia inginerului Călin Hilohi, acesta a participat şi la alte 
două proiecte tehnice din uzina „Steagul Roşu”, astfel: „Modelul primei cabine 
avansate SR, pentru tentativa de înnoire cu forţe proprii a producţiei (camion cu o 
sarcină utilă de 5 tone, menit să înlocuiască SR-113), a fost ales acela desenat chiar 
de mine (la concurenţă cu un coleg), cu adaptări tehnologice minore. 

La acest autocamion s-a aplicat un servomecanism vacuumatic de frânare, 
care a fost invenţia mea. Efectuasem o cercetare şi descoperisem că 
servomecanismul de la SR-131 şi SR-113 era acoperit de un brevet şi era la limita 
expirării drepturilor de brevetare. Invenţia a fost brevetată şi cesionată statului – 
aşa era pe atunci. 

Ulterior, după ce s-a înfiinţat I.C.P.A.T., ca o sfidare a „seriei-tip C.A.E.R.” 
de autocamioane, s-a proiectat un camion de 3 tone (sarcină utilă). Şeful de proiect 
am fost chiar eu. Modelul cabinei a fost realizat de arhitectul de la „Autobuzul” 
Bucureşti. Camionul s-a fabricat fizic şi s-a încercat parţial, dar nu s-a introdus în 
producţie de serie din motive legate probabil tot de „seria-tip C.A.E.R.”. 

[Prototipul] S-a vândut la o instituţie de stat (poate la Autobaza 4) şi i-am 
pierdut urma. După aceea, s-a trecut masiv la asimilarea licenţei MAN”20. 

Pentru a onora câteva comenzi primite din străinătate, camioanele SR-113 au 
fost echipate şi cu motoare Diesel, obţinute de la companiile vest-germane 

 
16 Ibidem, p. 354. 
17 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 2/1974, f. 21. 
18 Vezi Petre Opriş, Licenţe străine pentru produse civile şi militare fabricate în România 

(1946–1989), Bucureşti, Editura Militară, 2018, pp. 96–97. 
19 Ibidem, p. 96. 
20 Ing. Călin Hilohi, Mesaj către fiul său, Gruia Hilohi, Facebook, accesat la 4 aprilie 2020. 

Mulţumim şi pe această cale domnului Gruia Hilohi, care ne-a pus la dispoziţie mărturia tatălui său. 
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„Klöckner Humbold Deutz” şi „Mercedes-Benz”, precum şi de la firmele „Perkins” 
(Marea Britanie) şi „SAVIEM” (Franţa, începând din anul 1968). Vehiculele 
expediate în Sri Lanka, Zair şi alte state din Asia şi Africa au avut propulsoare 
Mercedes „OM 3521” şi Perkins „6.354”, iar pe autocamioanele exportate în 
Iugoslavia au fost instalate motoare Torpedo „Z 524 SR” (realizate din anul 1975, 
sub licenţă „Deutz AG”, la uzina „TORPEDO Tvornica motora i motornih vozila” 
din Rijeka – Iugoslavia)21. 

La 4 iulie 1967, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar şi plenipotenţiar a Republicii Federale Germania în 
România, Erich Strätling a menţionat despre o înţelegere stabilită între compania 
vest-germană „Klöckner Humbold Deutz” şi o întreprindere românească, în scopul 
fabricării în comun a unor motoare22. 

Din documentul păstrat în Arhiva Ministerului român al Afacerilor Externe 
nu se poate afla ce anume cunoştea Chivu Stoica, preşedintele Consiliului de Stat, 
despre acea înţelegere şi putem doar să presupunem că era vorba despre o 
cooperare cu uzina „Steagul Roşu” din Braşov. Din coroborarea unor date 
provenite din alte surse rezultă faptul că informaţia comunicată la 4 iulie 1967 de 
ambasadorul vest-german Erich Strätling era parţial corectă, în sensul că nu era 
vorba despre fabricarea în comun a unor motoare de către o întreprindere din 
România şi firma „Klöckner Humbold Deutz”, ci despre importarea unor 
propulsoare vest-germane în scopul echipării autocamioanelor realizate la Braşov 
şi destinate pieţei externe. 

Pentru dezvoltarea industriei româneşti de autovehicule de transport şi-au 
exprimat interesul atât reprezentanţii companiei „Mercedes-Benz” (în perioada 
1967–1968)23, cât şi cei de la „Alfa Romeo”. De exemplu, la reuniunea din  
22 august 1966, membrii Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. au aprobat 
„venirea în R.S.R. a Directorului firmei „Alfa Romeo” din Italia, pentru a examina 
problema colaborării în producţia de autobuze”24. 

Compania „Alfa Romeo” nu a reuşit până la urmă să stabilească o relaţie de 
colaborare cu autorităţile de la Bucureşti, conform temei pe care au propus-o 
inginerii români în luna decembrie 1967 pentru fabricarea în România, sub licenţă 
străină, a unor autocamioane şi autobuze echipate cu motoare Diesel şi caroserii 
moderne. Acelaşi rezultat l-au obţinut firma vest-germană „Büssing” şi companiile 
franceze „SAVIEM” şi „Unic” – ale căror produse au fost evaluate şi testate în luna 
noiembrie 1968, în paralel cu cele propuse de „Mercedes-Benz” şi MAN25. 

În final, s-a acceptat doar oferta propusă de reprezentanţii companiei 
vest-germane MAN şi, în luna ianuarie 1969, a fost semnat contractul privind 

 
21 Dumitru Gheorghe, Marin Mitrache, Constantin Ivăneanu, Chiriac Vasiliu, loc. cit., p. 150. 
22 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 245. 
23 Ibidem, pp. 197; 250. 
24 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 107/1966, f. 3. 
25 Dumitru Gheorghe, Marin Mitrache, Constantin Ivăneanu, Chiriac Vasiliu, loc. cit., p. 150. 
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fabricarea la uzina „Steagul Roşu” din Braşov, sub licenţă MAN, a unor 
autocamioane mijlocii (11,2–18,5 tone), echipate cu un motor SAVIEM 795, 
autocamioane grele (16–18,5 tone solo, respectiv până la 36 tone sau 45 tone în 
variantă autotren), cu două modele de motoare (MAN 2156 HMN, înclinat şi  
MAN 2156 HMV, orizontal), precum şi a unei familii de autobuze26. 

Prima linie tehnologică de fabricare la Braşov a autocamioanelor MAN 
(redenumite ROMAN, în România) a fost pusă în funcţiune în luna mai 1971, cu 
circa 20 de luni mai devreme decât termenul stabilit iniţial. La început, aceasta era 
alcătuită din 16 agregate, însă în acelaşi an s-au mai adăugat şase agregate. Ritmul 
de lucru pentru asamblare a fost accelerat de autorităţile comuniste din România cu 
scopul de a se începe încă din luna mai 1971 producerea în serie a unor piese 
necesare camioanelor. Apoi, primele exemplare care purtau sigla ROMAN au fost 
prezentate la defilarea organizată la Braşov, la 23 august 1971, cu prilejul 
sărbătoririi zilei naţionale a României. Acestea erau realizate din părţi componente 
şi piese vest-germane importate. 

În paralel, la uzina „Steagul Roşu” a continuat fabricarea modelelor SR-113, 
SR-114 M (lansat în producţie în anul 1967), SR-115 şi SR-116, precum şi a unor 
versiuni ale acestora: 18 T BA1S (cu o greutate totală de transport în semitrailer de 
18,5 tone), 7 BA1 (model prevăzut cu o cabină avansată şi cu două sau trei osii, 
produs în perioada 1969-1972), 5BR 1 N, 5BR 1L şi 5 BR 2N-114 (primele două 
fiind cunoscute cu denumirile SR 113 N şi SR 113 L „Bucegi” – folosite, în 
special, la exporturile în R.D.G., Iugoslavia, Cehoslovacia şi R.P. Chineză, în anii 
’70), precum şi DAC 6.135 R (model echipat cu un motor Diesel, tip 797-05, 
obţinut de la compania MAN). 

Una dintre problemele cu care se confruntau autorităţile comuniste din 
România la acea vreme era corelarea greşită a lucrului, în condiţiile dezvoltării 
insuficiente a unor capacităţi de producţie în anumite sectoare. În cazul uzinei 
„Steagul Roşu” se înregistrau diferenţe majore între ritmul de fabricare a 
autocamioanelor şi cel de montare pe acestea a platformelor de transport la 
„Măgura Codlei”. De exemplu, în anul 1967 se înregistra un decalaj de 15-20 de 
zile dintre momentul livrării unui vehicul SR-113 şi instalarea efectivă a platformei 
de transport, iar diferenţa respectivă s-a mărit până la 45 de zile în următorul an – 
fapt care a provocat noi reacţii critice din partea celor care comandau 
autocamioanele. 

O situaţie identică s-a înregistrat la autotrenurile SR-115. Montarea 
semiremorcilor la acestea a durat două sau chiar mai multe luni la Uzinele 
Mecanice Târgovişte, în prima parte a anului 1968, iar câteva autoşasiuri nu au 
fost complete în momentul livrării lor de uzina „Steagul Roşu”. Mai mult decât 
atât, conducerea uzinei de la Târgovişte a invocat faptul că nu are cherestea 
pentru a realiza platforme pentru semiremorci, apoi a afirmat că planul lunar de 

 
26 Ibidem, p. 151. 
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producţie era îndeplinit şi au refuzat să livreze semiremorci pentru autotrenurile 
aşteptate de diferite întreprinderi. Acea situaţie nu s-a modificat semnificativ 
până în luna septembrie 1968, când se înregistrau decalaje de 15–30 de zile între 
livrarea de autocamioane sau autotrenuri şi montarea platformelor sau a 
semiremorcilor. 

În ceea ce priveşte motoarele MAN 2156 HMV (180 CP), acestea au fost 
utilizate şi pentru echiparea tractoarelor A 1800 A, realizate la fabrica „7 
Noiembrie” din Craiova în anii ’70–’80. Acel model de tractor era din aceeaşi clasă 
cu cel produs la uzina „Rába” din Győr, începând din 1973, sub licenţa companiei 
americane „Steiger”. Trei ani mai târziu a demarat în Ungaria producţia de serie a 
autocarului „Ikarus 212”, echipat cu un motor MAN (modelul D0846 HM, Diesel, 
cu o putere de 160 CP) şi destinat în special pieţei vest-germane. 

Pentru achitarea licenţelor de fabricaţie şi a produselor importate în a doua 
parte a anilor ’60 şi la începutul anilor ’70 din Republica Federală Germania, 
autorităţile de la Bucureşti s-au străduit să vândă pe piaţa vest-germană mărfuri 
româneşti realizate de industria constructoare de maşini, mobilă, produse chimice, 
fructe şi legume proaspete, alimente, textile, îmbrăcăminte şi încălţăminte27. 
Totodată, reprezentanţii României au insistat, în discuţiile cu autorităţile de la 
Bonn, să crească semnificativ contingentele de produse româneşti care puteau fi 
vândute în R.F.G. fără aplicarea de taxe vamale prohibitive şi pentru includerea 
unor produse noi româneşti pe lista de contingente hotărâtă de autorităţile  
vest-germane pentru desfăşurarea comerţului cu statele comuniste din Europa. 

Stabilirea unei cooperări pe termen lung cu compania vest-germană MAN a 
permis autorităţilor comuniste din România să reînnoiască parcul de vehicule de 
transport de diferite tipuri, autobuze şi tractoare, în cursul anilor ’70. Cu toate 
acestea, unul din obiectivele hotărâte de politicienii români la mijlocul anilor ’60 
nu a fost îndeplinit, aceştia nereuşind să-i convingă pe reprezentanţii companiei 
„Volkswagen” să coopereze pentru construirea unei uzine de automobile în 
România. Drept urmare, a fost ales proiectul propus de către Regia Naţională a 
Uzinelor „Renault” şi contractul cu compania franceză a fost semnat în luna 
septembrie 1966. 

Un an mai târziu, mai precis în luna octombrie 1967, Joachim Kastl (şeful 
Serviciului „Ţări socialiste” din cadrul Ministerului vest-german al Afacerilor 
Externe) i-a comunicat lui Cornel-Armand Vlad (consilier la Ambasada României 
de la Frankfurt/Main) faptul că „Volkswagen a dus o politică sclerozată şi acum 
învinuieşte diplomaţii M.A.E. că aceştia nu au sprijinit suficient pătrunderea ei pe 
aşa-zisele pieţe mici”28. Constatarea respectivă era tardivă pentru conducerea 
firmei „Volkswagen” şi pentru autorităţile comuniste de la Bucureşti. 

 
27 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 49; Nicolae Ecobescu, 

Constantin Moraru (ed.), op. cit., p. 153. 
28 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 379. 
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În aceeaşi perioadă, în revista „Sport şi Tehnică” din România se publicau, 
printre altele, articole despre evoluţia industriei de autovehicule pe plan 
internaţional. Unul dintre acestea ne-a atras atenţia deoarece a semnalat vizita de 
studii efectuată în anul 1970, în România, de către un grup mai mare de ziarişti 
francezi. Cu acel prilej, Marc Ouin (secretar general al Regiei Naţionale a Uzinelor 
„Renault”) şi Marcel Rousseau (şef de serviciu la aceeaşi firmă) au fost împreună 
cu jurnaliştii respectivi şi la uzina de autoturisme de la Colibaşi. 

La conferinţa de presă care a avut loc la sfârşitul evenimentului, directorul 
general inginer Mihai Dumitru a afirmat faptul că, până în acel moment, firma 
„Renault” recepţionase peste 50.000 de cutii de viteză29 fabricate la Colibaşi pentru 
autofurgoneta Renault „Estafette”, iar acel autovehicul utilitar urma să fie realizat 
la aceeaşi uzină începând din anul 1973. În planurile autorităţilor române erau 
stabilite şi nivelurile anuale de producţie a autoturismelor care trebuiau atinse la 
Colibaşi, în perioada 1970–1975: 16.000 de exemplare (în anul 1970), 21.000 
(1971) şi 50.000 (1975)30. 

La sfârşitul conferinţei de presă, directorul Mihai Dumitru a dorit să 
precizeze şi faptul că autorităţile comuniste de la Bucureşti aveau un program 
pentru crearea de staţii de întreţinere a autoturismelor asamblate în România şi 
doreau să extindă treptat reţeaua respectivă în toată ţara31. 

Necesitatea acelei reţele de service a devenit evidentă în primăvara anului 
1974, când mai mulţi clienţi au solicitat schimbarea amortizoarelor la automobilele 
„Dacia 1300” – acele piese fiind fabricate în România sub licenţă „Armstrong”. La 
şedinţa din 8 aprilie 1974 a Biroului Permanent al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ceauşescu a solicitat explicaţii despre acea problemă şi ministrul Ioan Avram a 
precizat astfel: „Noi am luat licenţa «Armstrong» şi francezii, de la început, şi spun 
şi acum, că [amortizorul] este bun, dar pentru autostrăzile lor, nu pentru drumurile 
noastre. Trebuie să luăm un amortizor care să facă faţă la drumurile noastre 
(subl.n.)”32. 

La aceeaşi reuniune, János Fazekaş (proaspăt numit în funcţia de ministru al 
Comerţului Interior, în locul lui Virgil Trofin33), a criticat atât calitatea scăzută a 
filtrelor de ulei, cât şi pe cea a amortizoarelor utilizate la echiparea automobilelor 
realizate în România. El a propus, în acelaşi timp, o creştere a producţiei de piese 

 
29 În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1125 din 20 mai 1967 a fost 

înfiinţată o nouă secţie la Uzina de piese auto Colibaşi. Obiectivul principal al său era fabricarea a 
30–40.000 de cutii de viteză (anual) pentru autoutilitarele Renault „Estafette”. Secţia respectivă a fost 
pusă în funcţiune la sfârşitul lunii decembrie 1968. C. Ştefănescu, C. Moroşan, I. Soare, Monografia 
Uzinei de autoturisme Piteşti, octombrie 1972, pp. 45; 123. 

30 Dacia 1300 şi Estafette, în „Sport şi Tehnică”, anul XVI, nr. 7/1970, p. 12. 
31 În anul 1972 existau unităţi de service pentru automobilele „Dacia” la Piteşti, Bucureşti, 

Braşov, Cluj, Bacău, Timişoara şi Craiova. C. Ştefănescu, C. Moroşan, I. Soare, op. cit., p. 95. 
32 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 40/1974, f. 14. 
33 Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României, de la începuturi până în zilele noastre,  

1859–1999, Bucureşti, Editura Machiavelli, 1999, p. 204. 
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de schimb pentru a onora cererile crescânde ale acestora – chiar dacă urma să scadă 
numărul de automobile fabricate la Colibaşi. 

Nicolae Ceauşescu nu a aprobat ideea respectivă şi a hotărât astfel: „Trebuie 
importat ceea ce nu aţi integrat (Ioan Avram afirmase că 70–75% din părţile 
componente ale „Daciei 1300” se fabricau în România, în luna aprilie 1974 – nota 
P. Opriş). Legat de prima propunere cu piesele de schimb, eu nu sunt de acord să 
reducem numărul de autoturisme şi am discutat data trecută despre autocamioane şi 
v-am spus că luaţi cele trei întreprinderi şi una să o daţi pentru [fabricarea de] piese 
pentru autoturisme. Vă plângeţi că nu aveţi producţie la ele şi atunci să faceţi piese 
de schimb (subl.n.)”34. 

Deoarece János Fazekaş a propus în aprilie 1974 scăderea ritmului de 
fabricare a automobilelor în România, considerăm necesar să amintim şi câteva 
date statistice, prezentate oficial de autorităţile comuniste de la Bucureşti: 2030 de 
autoturisme „Dacia” realizate în anul 1968 (numai modelul 1100), 12.668 de 
exemplare (1969), 16.250 (în anul 1970, cu 7760 de salariaţi35), 20.500 (în 1971, 
când a încetat montarea modelului „Dacia 1100”36), 15.450 (în perioada ianuarie–
iulie 1972)37, 55.511 (în anul 1975), respectiv 67.301 bucăţi (1979).38 Ritmul iniţial 
de lucru la uzina de la Colibaşi a fost de un autoturism (echipat complet) la fiecare 
opt minute, apoi a scăzut sub şase minute (5,85).39 La 2 decembrie 1971 s-a 
sărbătorit montarea autoturismului „Dacia” cu numărul 50.000, iar până la 1 august 
1972 s-au mai asamblat 16.898 automobile la Colibaşi40. 

În paralel, dinamica exporturilor de automobile „Aro” (modelele M-461 şi 
Aro din seria 24) şi „Dacia” (1100 şi 1300) a avut următoarea evoluţie: 328 de 
exemplare (în 1965, numai M-461), 5409 (1970), 16.027 (1976) şi 16.635 de bucăţi 
(în 1979)41. Modelul „Dacia 1300” a fost livrat pe diferite pieţe externe începând 
din a doua parte a anului 197142. 

În altă ordine de idei, reprezentanţii firmei americane „Ford” au acţionat 
în mod repetat, începând din 1966, pentru a convinge autorităţile de la 
Bucureşti să accepte un plan pentru refacerea industriei româneşti de 
autovehicule pe parcursul a zece ani. În plus, în luna iulie 1966 au avut loc 

 
34 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 40/1974, ff. 15–16. 
35 C. Ştefănescu, C. Moroşan, I. Soare, op. cit., p. 83. În anul 1970 s-au fabricat şi aproximativ 100 

de automobile „Dacia 1100 S”, destinate pentru participarea la competiţiile sportive. Ibidem, p. 105. 
36 Ibidem, p. 104. 
37 Ibidem, p. 46. 
38 Die Rumänische Personenkraftwagenindustrie [Industria de automobile românească], în 

RUMÄNIEN Hersteller und Exporteur von Personenkraftwagen [ROMÂNIA Producător şi exportator 
de autoturisme], catalog publicitar, România, 1981, p. 2. 

39 C. Ştefănescu, C. Moroşan, I. Soare, op. cit., p. 11. 
40 Ibidem, pp. 46; 123. 
41 Dacia und „ARO” auf den strassen der welt [Dacia şi „ARO” pe străzile lumii], în 

RUMÄNIEN Hersteller und Exporteur von Personenkraftwagen [ROMÂNIA Producător şi exportator 
de autoturisme], loc. cit., p. 14. 

42 C. Ştefănescu, C. Moroşan, I. Soare, op. cit., p. 106. 
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discuţii în Republica Federală Germania pentru achiziţionarea licenţei de 
fabricaţie a autoturismului „Ford Taunus 12M”43. 

Deoarece Nicolae Ceauşescu dorea ca modelul de automobil care urma să fie 
produs în România să permită un grad înalt de asimilare în ţară, reprezentanţii 
companiei „Ford-Werke GmbH” nu au reuşit să obţină un rezultat pozitiv în cursul 
tratativelor. Drept urmare, modelul „Renault 12”, propus de Regia Naţională a 
Uzinelor „Renault”, a fost ales de către autorităţile de la Bucureşti pentru a fi 
fabricat în România, începând din al doilea trimestru al anului 1969 – termen care a 
fost prelungit până la 21 august 196944. 

Contactele comuniştilor de la Bucureşti cu reprezentanţii firmei „Ford” nu 
s-au oprit la acel stadiu. De exemplu, în cursul vizitei efectuate în S.U.A., Nicolae 
Ceauşescu a discutat cu directorul executiv Henry Ford II despre un proiect de 
fabricare în România a unor autocamioane, sub licenţă „Ford” (20 octombrie 
1970)45. De asemenea, erau în derulare tratative privind realizarea de cutii de viteze 
şi diferite piese de schimb pentru vehiculele „Ford” cu ajutorul unor utilaje livrate 
în România de firma americană, iar produsele finale urmau să fie vândute în 
principal în Europa Occidentală46. 

Acele planuri nu au fost duse la bun sfârşit deoarece autorităţile de la 
Bucureşti aveau deja semnat un contract cu compania vest-germană MAN, în 
scopul fabricării la Braşov a unor autocamioane mijlocii şi grele, iar capacităţile de 
producţie din România în domeniul vehiculelor auto erau totuşi limitate din punct 
de vedere tehnic şi financiar. 

Ceea ce poate să surprindă pe analiştii militari, după citirea unor documente 
din acea epocă, este opinia unor politicieni occidentali despre încadrarea 
camioanelor doar în categoria produselor civile. De exemplu, în nota întocmită la 
12 august 1967, la Ministerul român al Afacerilor Externe, privind poziţia 
Republicii Federale Germania faţă de principalele probleme internaţionale, s-a 
menţionat faptul că „R.F.G. a continuat să livreze [în anul 1967] Israelului 
autocamioane, considerate de W. Brandt ca «nefiind material de război», şi măşti 
de gaze”47. Totodată, guvernul de la Bonn a acordat Vietnamului de Sud, în anul 
1966, asistenţă tehnică şi ajutor prin intermediul unor specialişti vest-germani în 

 
43 Nicolae Macovei, Povestea unui succes. 50 de ani de la producerea primului autoturism 

Dacia, în „Magazin istoric”, anul LI – serie nouă, nr. 9 (618), septembrie 2018, p. 38. 
44 M. Hetco, În avanscenă: Dacia 1300, în „Flacăra”, anul XVIII, nr. 43 (751)/1969,  

13 octombrie 1969, p. 8. 
45 Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru, Nicolae Ropotean (ed.), România: Supravieţuire  

şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece, vol. 5, Trei decenii de relaţii de relaţii  
româno-americane, 1955–1985, Documente I, 1955–1972, Bucureşti, Editura Fundaţia Europeană 
Titulescu, 2015, p. 687; Gabriel Stelian Manea, Un adulter în familia comunistă. România şi SUA  
în anii ’60, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2016, p. 185. 

46 Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru, Nicolae Ropotean (ed.), op. cit., p. 645. 
47 Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru (ed.), op. cit., p. 358. 
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valoare de circa 800 de milioane de mărci, iar pentru anul 1967 se preconiza un 
sprijin umanitar de aproximativ 1,5 miliarde de mărci48. 

Pornind de la opinia vicecancelarului vest-german Willy Brandt privind 
încadrarea autocamioanelor doar în categoria produselor civile, se poate înţelege de 
ce guvernul de la Bonn nu s-a opus în momentul în care trei companii vest-
germane („Büssing”, MAN şi „Mercedes-Benz”) şi-au exprimat în toamna anului 
1968 intenţiile de a oferi autorităţilor române posibilitatea de a fabrica 
autocamioane mijlocii şi grele şi autobuze, sub licenţa lor. Aceeaşi atitudine a avut-
o şi guvernul francez, care a permis companiilor „SAVIEM” şi „Unic” să depună la 
Bucureşti propriile oferte de licenţe de fabricaţie. 

În anul următor, la Centrul Naţional de Interpretare a Fotografiilor al S.U.A. 
a fost întocmit un document referitor la vehiculele descoperite la An Khê – într-o 
zonă de depozite distruse ale armatei nord-vietnameze situată în preajma portului 
Hai Phong. După studierea fotografiei aeriene realizate la 14 mai 1969, analiştii 
americani au raportat la 27 mai 1969, pentru prima dată, despre existenţa unui 
număr atât de mare de vehicule şi echipamente de construcţii pentru drumuri 
depozitate într-un singur loc, în Republica Democrată Vietnam: 160 camioane 
sovietice ZIL-130, 149 camioane est-germane IFA W 50L, 99 camioane româneşti 
SR-132, 90 camioane ZIL-157, 42 autobasculante ZIL-MMZ-555, 16 semitrailere 
româneşti SR-113, 15 automacarale poloneze STAR-3 (probabil STAR 20-HP3, un 
model fabricat în perioada 1953–1957), zece autobuze, şapte automacarale 
cehoslovace Tatra AJ6, şapte automacarale sovietice LAZ-690 (ZIL-164), cinci 
semitrailere ZIL-130, cinci autocamioane ZIL-130 (prevăzute cu macara pentru 
încărcarea şi descărcarea mărfurilor, două automacarale K-64, şapte echipamente 
de săpat (probabil), 150 trailere, zece tractoare încărcătoare pe roţi E-302, cinci 
scrapere sovietice MoAZ-546 D-375 G, patru buldozere sovietice DT-54/55 
(probabil), patru autocamioane prevăzute cu platforme pentru foraj (probabil), două 
concasoare poloneze şi două generatoare sovietice de energie electrică49. 

Analiştii Centrului Naţional de Interpretare a Fotografiilor al S.U.A. 
considerau că vehiculele respective au fost transportate în mod normal cu vase 
comerciale poloneze până în portul Hai Phong şi, din când în când, s-au utilizat 
nave sovietice. De exemplu, vasul sovietic „Vitim” a adus 192 vehicule de la 
Vladivostok în ianuarie 1969, iar nava comercială sovietică „Vîsokogorsk” a 
transportat şase autobuze (pe punte), 27 de camioane şi 17 autobasculante50. 

 
48 Ibidem. 
49 Vehicle Storage An Khe Army Barracks, North Vietnam, Central Intelligence Agency, Library, 

Electronic Reading Room, Document Type: CREST, Collection: NGA Records (Formerly NIMA), 
Document Number (FOIA) / ESDN (CREST): CIA-RDP85T00339R000100260003-4, pp. 2–4, 
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp85t00339r000100260003-4, accesat la 28 
mai 2020. Mulţumim şi pe această cale domnului Dan Athanasiu, care ne-a semnalat existenţa acestei 
informaţii şi ne-a pus-o la dispoziţie. 

50 Ibidem, p. 1; 4. 

https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp85t00339r000100260003-4
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Totodată, se estima faptul că în zona depozitelor distruse de la An Khê existau deja 
peste 900 de vehicule şi echipamente la data de 27 mai 1969, iar cel puţin 400–500 
de vehicule urmau să fie încărcate sau erau deja în calele şi pe punţile unor vase 
care se îndreptau spre porturile nord-vietnameze51. 

Toate vehiculele şi echipamentele respective puteau fi utilizate de autorităţile 
nord-vietnameze atât pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniul lucrărilor 
civile de construcţii, cât şi pentru dezvoltarea reţelei de transporturi militare pe 
aşa-numita rută „Ho Şi Min”, cu scopul de a aproviziona forţele VietCong-ului 
care luptau împotriva regimului de la Saigon şi a trupelor americane aflate în 
Vietnamul de Sud. 

În cazul vehiculelor româneşti SR, semnalate de analiştii americani la 27 mai 
1969, a existat o colaborare cu compania franceză „Chausson”, la începutul anilor 
’60, pentru realizarea caroseriilor autocamioanelor SR-131 (ulterior şi pentru  
SR-132, SR-113 etc.) la Braşov. În ziarul francez L’Agefi (în care se publicau zilnic 
informaţii din domeniile economic şi financiar) a fost menţionată colaborarea 
respectivă la 2 martie 196152. Opt ani mai târziu, 99 de autocamioane SR-132 şi 16 
semitrailere SR-113 se aflau la An Khê şi puteau să fie utilizate de autorităţile 
nord-vietnamenze pentru diferite transporturi civile şi militare. 

La rândul lor, autorităţile poloneze au apelat la serviciile companiei franceze 
„Chausson”, în scopul proiectării cabinei camioanelor „STAR 28” şi „STAR 29” – 
asamblate la uzina din Starachowice, începând din anul 1968. 

În documentele pe care le-am descoperit până în prezent în arhivele din 
România şi din străinătate nu am găsit explicaţii oficiale referitoare la motivele 
pentru care politicienii vest-europeni au încadrat autocamioanele doar în categoria 
produselor civile, în anii ’60 – favorizând în acest fel companiile din ţările lor, care 
doreau să vândă produse proprii şi licenţe de fabricaţie în statele comuniste din 
Europa, precum şi guvernele unor ţări implicate în conflicte militare (de exemplu, 
cele de la Hanoi şi Tel Aviv). 

Un lucru este însă cert: autorităţile comuniste de la Bucureşti şi Varşovia au 
lăsat de-o parte ideologia, la un moment dat, şi au apelat la tehnologiile unor firme 
din Europa Occidentală pentru dezvoltarea industriilor proprii de construcţii de 
vehicule şi motoare. 

Au existat şi cazuri speciale, în care autorităţile comuniste nu au respectat 
regulile normale din domeniul afacerilor, iar acest aspect a fost menţionat de 
liderul est-german Walter Ulbricht la Moscova, la 1 august 1961, în timpul 
întâlnirii sale cu Nikita Hruşciov, astfel: „There is no cooperation among the 
socialist countries, and the question won’t be resolved of who can make new 
machines based on Western designs. For example, the Romanians bought from the 
Americans a machine for drying plastic (Kunststofftrocknung). If we had four such 

 
51 Ibidem, pp. 2; 4–5. 
52 Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru, Nicolae Ropotean (ed.), op. cit., p. 146. 
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machines, then we could double the production of the corresponding plastic. But 
COMECON doesn’t deal with this issue and doesn’t duplicate the designs of such 
new machines. Therefore, we are now fighting with the Romanians so that they 
will have the designs copied for us. 

Currently everyone is working for himself alone, with the result that we are 
falling into great dependence on the West. COMECON must get control of this and 
work as you do with the coordinating committee you created for economic 
research”53. 

Contextul în care a avut loc întâlnirea de la Moscova era complicat deoarece 
Walter Ulbricht dorea să obţină acordul şi sprijinul guvernului sovietic şi al 
Armatei Roşii pentru a înconjura cu un zid Berlinul de Vest – operaţiune 
declanşată după două săptămâni (13 august 1961). Liderul comunist est-german a 
amintit despre furtul de tehnologii occidentale cu ajutorul autorităţilor comuniste 
de la Bucureşti, însă anterior s-a plâns lui Nikita Hruşciov despre faptul că, timp de 
două luni, est-germanii nu au avut de unde să cumpere cartofi, iar untul se 
distribuia prin intermediul cartelelor cu care se achiziţionau cartofi54. În acelaşi 
timp, autorităţile de la Berlin au interzis fabricarea de cremă de lapte în întreaga 
ţară din cauza lipsei de materie primă, decizie care a accentuat nemulţumirile 
cetăţenilor est-germani55. 

Exasperat de problemele economice ale regimului comunist instalat la Berlin de 
predecesorul său, Nikita Hruşciov a afirmat că inginerii din Republica Democrată 
Germană fugeau în Occident şi Walter Ulbrich trebuia să pună capăt rapid acelui 
exod56. Soluţia propusă de politicianul est-german a fost construirea Zidului Berlinului. 
Apoi, dictatorul sovietic a povestit despre experienţa sa din domeniul cultivării 
porumbului, cum a crescut acea plantă la Moscova şi a atins înălţimea de 5 metri. A 
urmat exasperarea lui Walter Ulbrich, care a reamintit lui Nikita Hruşciov faptul că 
porumbul nu se cultiva în Republica Democrată Germania – clima şi mediul din 
R.D.G. nefiind propice pentru cultivarea acelei plante pe scară largă57. 

 
53 I.E. „Nu există nici o cooperare între ţările socialiste şi chestiunea cu privire la cine poate 

face maşini noi pe baza modelelor occidentale nu se va rezolva. De exemplu, românii au cumpărat de 
la americani o maşină pentru uscarea plasticului (lb. germană: Kunststofftrocknung). Dacă am avea 
patru astfel de utilaje, atunci am putea dubla producţia de plastic corespunzător. Dar C.A.E.R. nu 
rezolvă această problemă şi nu reproduce designurile unor asemenea maşini noi. Prin urmare, ne 
luptăm acum cu românii, astfel încât aceştia să aibă designurile copiate pentru noi. 

În prezent, toată lumea lucrează singură pentru sine, cu rezultatul că devenim foarte 
dependenţi faţă de Occident. C.A.E.R. trebuie să obţină controlul asupra acestui lucru şi să lucreze aşa 
cum faceţi cu comitetul de coordonare pe care l-aţi creat pentru cercetarea economică [în U.R.S.S.] 
(subl.n.)”. Priscilla Roberts (ed.), The Cold War. Interpreting Conflict through Primary Documents, 
volume 1, 1917–1957, ABC-CLIO, LLC, Santa Barbara, California, Denver, Colorado, the USA, 
2019, p. 531. 

54 Ibidem, pp. 527–528. 
55 Ibidem, p. 528. 
56 Ibidem, p. 527. 
57 Ibidem, p. 529. 
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După 12 ani de la întâlnirea din capitala Uniunii Sovietice dintre Nikita 
Hruşciov şi Walter Ulbrich, autorităţile române şi cele est-germane au încercat să 
stabilească o formă de colaborare pentru producerea unor autoutilitare de  
0,8–1 tone în România. Pe acestea urmau să fie montate caroserii complete 
realizate în Republica Democrată Germană58. Discuţii pe acea temă s-au desfăşurat 
la cea de-a VI-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare 
economică între R.S. România şi R. D. Germană (Bucureşti, 31 martie 1973), 
precum şi în cadrul întâlnirii de lucru a preşedinţilor celor două părţi în Comisia 
mixtă (Berlin, 21–24 ianuarie 1974)59. 

Într-o notă întocmită la 22 decembrie 1973 şi semnată de Mihai Marinescu 
(prim-vicepreşedinte al Consiliului Economic şi preşedinte al părţii române în 
Comisia mixtă menţionată) şi de Nicolae M. Nicolae (ministru secretar de Stat la 
Ministerul Comerţului Exterior) s-a subliniat că autorităţile de la Bucureşti doreau 
încheierea cu succes a tratativelor privind „echiparea autoutilitarei respective cu 
motoare «Dacia» şi cutii de viteză «Estafette» fabricate în România şi cu caroserii 
complete tip „Barkas” – livrate de Partea R.D. Germane”60. În documentul 
respectiv nu s-a precizat dacă reprezentanţii companiei „Renault” ştiau şi erau de 
acord cu acel plan. 

Deoarece răspunsul est-german, referitor la furnizarea de caroserii „Barkas”, 
a fost în cele din urmă negativ, autorităţile române au renunţat la acel proiect de 
colaborare şi au apelat la o soluţie de rezervă, prevăzută în contractul semnat la 6 
septembrie 1966, la Bucureşti, de Pierre Dreyfus (preşedintele director general al 
Regiei Naţionale a Uzinelor „Renault”): asamblarea de autoutilitare franţuzeşti în 
România. Modelul ales a fost Renault „Estafette”, redenumit „Dacia D6” şi 
comercializat doar pe piaţa românească, în perioada 1975–1978. 

Pentru echiparea „Daciei D6” s-a utilizat motorul de 1289 cm3 (54 CP) – 
instalat deja pe „Dacia 1300” şi care a fost propus autorităţilor est-germane în 
proiectul de dezvoltare a vehiculului „Barkas”. Autofurgoneta franţuzească era 
destinată transportului uşor de mărfuri şi a fost fabricată la Service Ştefăneşti  
(jud. Argeş) în următoarele cantităţi: 176 exemplare (în anul 1975), 149 (1976), 
371 (1977) şi 146 (1978). Toate caroseriile s-au vopsit şi asamblat la uzina de la 
Colibaşi. Trei surse orale româneşti au infirmat cantitatea totală de 842 de vehicule 
„Dacia D6”, menţionată în Franţa, susţinând că au fost numai 642 de exemplare. 
Până la găsirea unor documente despre acest subiect în arhivele din România sau 
Franţa, putem doar să presupunem că în anul 1977 s-au montat 171 de autoutilitare 
„Dacia D6”, în loc de 371 de exemplare61. 

 
58 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 194/1973 (vol. I), f. 145. 
59 Ibidem, ff. 144; 147; ibidem, dosar nr. 194/1973 (vol. II), ff. 128–129. 
60 Ibidem, dosar nr. 194/1973 (vol. I), f. 148–149. 
61 Comp. Stéphane Beaumort, D6 Estafette: utilitaire subversif!, 28.04.2009, în Les anciennes 

Dacia des années 70 à 2005, Planete Dacia, http://www.planetedacia.com/1628-histoire-dacia-et-ses-
voitures/1641-anciennes-voitures-dacia/1116-d6-estafette-utilitaire-subversif-/, accesat la 18 noiembrie 

http://www.planetedacia.com/1628-histoire-dacia-et-ses-voitures/1641-anciennes-voitures-dacia/1116-d6-estafette-utilitaire-subversif-/
http://www.planetedacia.com/1628-histoire-dacia-et-ses-voitures/1641-anciennes-voitures-dacia/1116-d6-estafette-utilitaire-subversif-/
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În altă ordine de idei, autorităţile de la Bucureşti au insistat pentru a 
concretiza proiectul referitor la livrarea în R.D.G., în cursul anului 1974, a 500 de 
combine C12 „Gloria”. Acele vehicule autopropulsate pentru recoltat cereale se 
realizau la fabrica „Semănătoarea” din Bucureşti, sub licenţă italiană, şi urmau să 
fie echipate cu motoare produse la complexul „Industrieverband Fahrzeugbau” 
(IFA). Tratativele pe acea temă au fost însă amânate de autorităţile est-germane62. 

În cursul şedinţei din 26 decembrie 1973 a Comisiei de partid şi de stat 
pentru dezvoltarea cooperării economice a R.S. România cu alte ţări, Nicolae 
Ceauşescu a fost singura persoană care s-a referit la proiectele de colaborare dintre 
România şi R.D.G. şi a rostit doar două propoziţii despre acestea: „Să se urgenteze. 
Să fim de acord (cu propunerile menţionate în nota întocmită şi semnată de Mihai 
Marinescu şi Nicolae M. Nicolae la 22 decembrie 1973 – nota P. Opriş)”63. 

Un alt eşec în negocierile româno-est-germane a fost înregistrat, în anul 1973, 
în cazul proiectului referitor la fabricarea de echipamente de exploatare minieră de 
zi. Autorităţile de la Bucureşti au dorit să participe la realizarea a 14 excavatoare 
cu o capacitate de săpat foarte mare şi opt abzeţere, necesare pentru exploatarea 
zăcămintelor de lignit descoperite în judeţul Gorj. Deoarece partea est-germană nu 
putea să asigure punerea în funcţiune a utilajelor respective la termenele stabilite de 
partea română, proiectul a fost realizat de autorităţile comuniste de la Bucureşti 
împreună cu compania vest-germană „Krupp” – cu care s-a încheiat un contract de 
colaborare în anul 197364. 

În rândul proiectelor de colaborare reuşite, româno-est-germane, s-a aflat 
tractorul cu încărcător hidraulic T-159. Acesta a fost realizat din anul 1970 la 
Fabrica de stat pentru maşini agricole „Stindardul Roşu” din Döbeln şi era echipat 
cu un motor Diesel de 34,5 CP, produs în cadrul complexului „Industrieverband 
Fahrzeugbau” (IFA). 

În nota semnată de Mihai Marinescu şi Nicolae M. Nicolae la 22 decembrie 
1973 s-a menţionat că „au fost convenite condiţiile tehnice privind preluarea 
fabricaţiei în R.S. România a încărcătorului T-159, pentru asigurarea necesarului 
R.D. Germane până în anul 1980. Se va stabili cu Partea R.D. Germane ca organele 
de resort din cele două ţări să urgenteze tratativele, în vederea încheierii convenţiei 
de cooperare până la sfârşitul trimestrului I 1974”65. Astfel, tractorul cu încărcător 
hidraulic T-159 a ajuns să fie produs la Fabrica de maşini agricole „7 Noiembrie” 
din Craiova, sub numele TIH 445, începând din anul 1974. Ulterior, a fost 
dezvoltată versiunea TH 445 – DH, echipată cu un motor D 115 de 45 CP (fabricat, 
sub licenţă FIAT, la Uzina „Tractorul” din Braşov). 

 
2011; Constantin Stroe, Gheorghe Druţă, Silviu Sepciu, Scurtă istorie a fabricaţiei de autoturisme în 
România, în Valeriu V. Jienescu, Ioan Avram, Stelian Necula (coordonatori), loc. cit., p. 392. 

62 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 194/1973 (vol. I), f. 149. 
63 Ibidem, dosar nr. 193/1973, f. 46. 
64 Ibidem, dosar nr. 194/1973 (vol. I), f. 150. 
65 Ibidem, f. 149. 
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Modelul de tractor TIH 445 a fost exportat în Republica Democrată Germană 
în paralel cu autoturismele „Dacia 1300”. De exemplu, în anul 1977 s-au expediat 
în R.D.G. aproximativ 5000 de automobile fabricate la Colibaşi sub licenţă 
franceză66. 

Aceasta au fost, în linii mari, câteva exemple provenite din Raiul 
propovăduit de nişte propagandişti populişti şi iresponsabili, care s-au 
autodenumit „comunişti”. Pe de-o parte, inginerii est-germani doreau să plece în 
Occident şi a fost construit Zidul Berlinului pentru a-i împiedica să fugă din 
R.D.G. Pe de altă parte, autorităţile din România, Polonia, U.R.S.S. şi Republica 
Democrată Germană încercau să obţină din statele occidentale, inclusiv prin furt, 
tehnologii şi echipamente necesare pentru dezvoltarea propriilor economii. Apoi, 
urma să aibă loc un schimb între statele comuniste cu diferite produse, 
subansamble, motoare şi piese de schimb, în scopul satisfacerii unor cereri de pe 
propriile pieţe naţionale. 

În condiţiile impunerii de restricţii privind modul de exprimare al 
cetăţenilor faţă de măsurile economice adoptate de autorităţile comuniste, a fost 
normal să apară decalaje tehnologice majore între ţările socialiste şi cele 
occidentale, iar furturile şi copierea unor produse, fără respectarea licenţelor de 
fabricaţie, nu au rezolvat problemele economice grave din statele aflate în 
blocul sovietic. 

 
66 Constantin Stroe, Gheorghe Druţă, Silviu Sepciu, op. cit. în loc. cit., p. 394. 


