Pe scurt, afacerea vaporetto sună cam așa:
- Chiș Culiță - director tehnic în Primăria Timișoara, a falsificat datele de
transport persoane ca să justifice ”necesarul” de 7 vaporette de mari dimensiuni... a
măsluit caietul de sarcini pentru ca cele 7 epave să fie cât mai ieftine (pentru
că vapoare ieftine = șpagă mare) și le-a făcut o recepție favorabilă fără să le
verifice la parametrii stabiliți în caiet... că doar firma producătoare era
”intermediată” de Căpitanu' Bărboi....
- Căpitanu' Alexandru Bărboi - șeful Oficiului de Căpitănie Timișoara și
angajat la Autoritatea Navală Română (ANR), a falsificat datele în calculul de
transport (limita de viteză pe Bega = 12 km/h.... viteză în caietul de sarcini făcut de
Bărboi = 25 km/h) ca să arate ca este viabil și fezabil transportul public de persoane pe
Bega... care în realitate durează și până la 90 minute ca să acopere un traseu
de doar 8 km...!!!
- Viceprimarul Dan Diaconu - șeful de proiect, a fraudat licitația organizată
de primăria pe care o conduce și a favorizat firma SC SPAT YARD SRL care, spre
deosebire de cel de-al doilea ofertant, a primit asigurări de suport din partea
ANR (prin Captan Bărboi) pentru înmatricularea rapidă a celor 7 epave (condiție
esențială)... a primit o prelungire ilegală pentru termenul de livrare de la
viceprimar și, de asemenea a primit scutiri de la plata penalităților pentru întreg
proiectul de reabilitare a Begai în caz de întârzieri... penalități ce au fost
impuse doar firmei concurente și care astfel a fost forțată să se retragă din
licitație.

- Primarul Nicolae Robu a aprobat și semnat toate aceste
ilegalități în deplină cunoștință de cauză și neglijând cu aroganță avertismentele
noastre exprimate public în presă, în scris și înregistrate la Primăria Timișoara, adresate
lui și viceprimarului Diaconu.
Fapt divers:
1. Apele Române Banat au cumpărat același tip de vapor, se pare, de la același
fabricant dar fără scaunele de autobuz și fără containerul cu termopane de plastic și
au plătit... ATENȚIE... pentru 1 singur vapor... suma de doar 68,000 euro (TVA
inclus)... adică de 4 ori mai ieftin decât cele 7 vapoare cumpărate de Robu cu
288,000 euro bucata.
2. Fabricantul are listat pe web-site un vapor cu 5m mai mare și mult mai bine
echipat si finisat decat rebuturile cumparate de Robu… la preț de 265.000 eur…!

3. De mai bine de un an îi umilesc public pe acești borfași angajați ai
Primăriei și Căpităniei Portului Timișoara (aflată sub Autoritatea Navală
Română din subordinea Ministerului Transporturilor) fara absolut nici o reacție din
partea lor sau a structurilor de luptă anticorupție.
Concluziile vă las să le trageți singuri.

