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Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale cu privire la 
politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune aferente unor domenii specifice 
ale bugetului UE. Curtea selectează și concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie 
maxim, luând în considerare riscurile existente la adresa performan ței sau a conformității, nivelul de 
venituri sau de cheltuieli implicat, schimbările preconizate și interesul existent în mediul politic și în 
rândul publicului larg. 
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Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit II – condusă de doamna Iliana Ivanova, 
membră a Curții de Conturi Europene –, cameră specializată pe domeniile de cheltuieli aferente 
investițiilor pentru coeziune, creștere și incluziune. Auditul a fost condus de domnul Oskar Herics, 
membru al Curții de Conturi Europene, sprijinit de: Margit Spindelegger, șefă de cabinet; Emmanuel 
Rauch, manager principal, și Rafal Gorajski, coordonator. Din echipa de audit au făcut parte Michaela 
Binder, Thierry Lavigne, Mircea-Cristian Martinescu și Maciej Szymura. Consilierea juridică a fost 
asigurată de Eleonore von Bardeleben, iar asistența lingvistică, de către Richard Moore.  
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Analiza cost-beneficiu: tehnică de comparare a costurilor estimate și a beneficiilor 

preconizate asociate cu o anumită propunere; această analiză ajută factorii de decizie să ia la 

o decizie în cunoștință de cauză cu privire la implementarea sau nu a propunerii respective.  

GLOSAR 

Analiză independentă a calității (IQR - Independent Quality Review): o evaluare realizată de 

un organism independent cu privire la o cerere de finanțare pentru un proiect major înainte 

ca aceasta să fie prezentată Comisiei de către un stat membru în vederea aprobării. JASPERS 

acționează ca un evaluator independent al calității, pentru toate țările care îi solicită 

asistența. Comisia poate refuza aprobarea sprijinului financiar doar în cazul în care constată 

deficiențe semnificative în raportul IQR.  

Autoritate de management: o autoritate publică națională, regională ori locală (sau orice alt 

organism public sau privat) care a fost desemnată de către un stat membru să gestioneze un 

program operațional. Printre atribuțiile acesteia se numără selecția proiectelor în vederea 

finanțării lor, monitorizarea modului în care acestea sunt implementate și raportarea către 

Comisie cu privire la aspectele financiare și la rezultatele obținute. 

Eficiență: principiul eficienței privește raportul optim între resursele utilizate și realizările 

obținute. 

Evaluare după depunere (PSA - Post-Submission Appraisal): o evaluare efectuată de 

JASPERS, la cererea Comisiei, cu privire la o cerere de finanțare care a fost depusă de un stat 

membru pentru un proiect major și pentru care JASPERS nu a realizat o analiză independentă 

a calității. 

Fondul de coeziune: Fondul de coeziune vizează îmbunătățirea coeziunii economice și 

sociale în Uniunea Europeană, finanțând proiecte de transport și de mediu în statele 

membre al căror produs național brut pe cap de locuitor nu depășește 90 % din media de la 

nivelul UE. 
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Fondul european de dezvoltare regională (FEDR): urmărește consolidarea coeziunii 

economice și sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea principalelor dezechilibre 

regionale cu ajutorul sprijinului financiar acordat pentru construcția de infrastructuri și 

pentru investiții productive care creează locuri de muncă, în special pentru întreprinderi. 

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI): includ cinci fonduri separate 

care au drept obiectiv reducerea dezechilibrelor regionale la nivelul Uniunii Europene și ale 

căror cadre de politică sunt stabilite pentru perioada bugetară de șapte ani a cadrului 

financiar multianual (CFM). Aceste cinci fonduri sunt: Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

(FEPAM). 

Impact: consecințele socioeconomice pe termen lung care pot fi observate după o anumită 

perioadă de la finalizarea unei intervenții și care pot afecta fie beneficiarii direcți ai acesteia, 

fie anumiți beneficiari indirecți (de exemplu, impactul poate consta în scăderea ratei 

șomajului, îmbunătățiri în calitatea apei etc.). 

Indicator: o valoare măsurabilă, de exemplu pentru un obiectiv, care oferă informa ții utile 

pentru evaluarea gradului de atingere a obiectivului respectiv. 

Instituție supremă de audit: un organism independent responsabil de examinarea 

veniturilor și cheltuielilor publice. Există câte o astfel de instituție în fiecare stat membru al 

UE. Curtea de Conturi Europeană este instituția supremă de audit a UE. 

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA): mijlocul prin care UE sprijină reformele 

din „țările implicate în procesul de aderare”, acordând asistență financiară și tehnică. 

Fondurile IPA dezvoltă capacitățile acestor țări pe parcursul întregului proces de aderare, 

determinând evoluții progresive pozitive în regiune. 

Notă de finalizare a acțiunii (Action Completion Note): un document standardizat elaborat 

de JASPERS, care sintetizează activitatea legată de un proiect și care conține, dacă este 

necesar, recomandări pentru autoritățile naționale. 
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Plan de acțiune: planurile de acțiune sunt elaborate pentru fiecare stat membru în 

cooperare cu acesta și cu Comisia Europeană, rolul lor fiind de a prezenta activitățile pe care 

JASPERS intenționează să le deruleze. De la 1 ianuarie 2014, orice nou plan de acțiune se 

prelungește automat de la un an la altul (rolling plan), procesul debutând odată cu semnarea 

documentului o singură dată pentru perioada de programare 2014-2020. Planurile de 

acțiune vor rămâne valabile pe parcursul întregii perioade 2014-2020, iar modificările 

periodice (adăugarea și eliminarea de proiecte) vor avea loc cu acordul părților, printr-un 

schimb de scrisori. 

Politica de coeziune: unul dintre cele mai mari domenii de politică pentru care sunt 

efectuate cheltuieli de la bugetul UE. Obiectivele urmărite constau în reducerea decalajelor 

de dezvoltare dintre diferitele regiuni, restructurarea zonelor industriale aflate în declin, 

diversificarea activităților în mediul rural și încurajarea cooperării transfrontaliere, 

transnaționale și interregionale. Politica de coeziune este finanțată din Fondul european de 

dezvoltare regională (FEDR), din Fondul social european (FSE) și din Fondul de coeziune. 

Program operațional: stabilește prioritățile și obiectivele specifice ale unui stat membru și 

modul în care vor fi utilizate fondurile (cele din partea UE, precum și cofinanțarea națională 

publică și privată) în cursul unei anumite perioade (în general, de șapte ani) pentru 

finanțarea de proiecte. Aceste proiecte trebuie să contribuie la atingerea unui anumit număr 

de obiective definite în programul operațional. Programele operaționale sunt elaborate de 

statele membre și fac obiectul aprobării de către Comisie înainte de efectuarea oricăror plăți 

de la bugetul UE. Ele pot fi modificate doar în cursul perioadei vizate și numai cu acordul 

ambelor părți. 

Proiect fazat: proiect major care nu a fost finalizat în perioada anterioară de programare și 

a cărui parte restantă, care trebuie să fie identificabilă atât financiar, cât și fizic, a fost 

transferată în perioada de programare 2014-2020. 

Proiecte majore: proiecte de infrastructură de mare anvergură în domeniul transporturilor și 

al mediului, dar și în alte domenii cum ar fi cultura, educația, energia sau tehnologia 

informației și comunicațiilor, care prezintă adesea o importanță strategică pentru UE și care 
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fac, așadar, obiectul unei proceduri specifice de aprobare de către Comisie. Aceste proiecte 

cuprind o serie de lucrări, activități sau servicii indivizibile din punct de vedere economic, 

care îndeplinesc o funcție tehnică precisă și urmăresc obiective clar stabilite. În conformitate 

cu Regulamentul privind dispozițiile comune, proiectele majore sunt acele proiecte al căror 

cost total eligibil (costul total pentru perioada de programare 2007-2013), evaluat la 

momentul stabilirii contribuției fondurilor, depășește 50 de milioane de euro. Pentru 

perioada de programare 2014-2020, în cazul proiectelor care promovează sisteme de 

transport sustenabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore, 

pragul a fost majorat la 75 de milioane de euro. 

Realizare: ceea ce se produce sau se obține cu ajutorul resurselor alocate unei intervenții (de 

exemplu, cursuri de formare profesională pentru tineri șomeri, număr de stații de epurare, 

kilometri de drumuri construite etc.). 

Rezultat: o consecință măsurabilă care rezultă, în mod direct sau indirect, dintr-o relație 

cauză-efect. 
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Informații despre JASPERS 

SINTEZĂ 

I. În 2005, Comisia Europeană a decis să se angajeze, împreună cu Banca Europeană de 

Investiții (BEI), într-o nouă inițiativă, cunoscută sub numele de „Asistența comună în vederea 

sprijinirii proiectelor în regiunile europene” (JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in 

European Regions), pentru a furniza statelor membre care au aderat la UE în 2004 sau 

ulterior o consultanță gratuită și independentă în vederea pregătirii unor propuneri de înaltă 

calitate pentru proiectele mari de investiții pentru care solicită cofinanțare prin Fondul de 

coeziune al UE sau prin Fondul european de dezvoltare regională. 

Cum a fost efectuat auditul Curții 

II. Curtea a evaluat dacă JASPERS a avut o contribuție pozitivă la elaborarea și la calitatea 

generală a proiectelor cofinanțate de UE în statele membre sprijinite, precum și dacă 

a contribuit la îmbunătățirea capacității administrative în aceste state membre. 

III. Auditul Curții a vizat patru state membre – Croația, Malta, Polonia și România – și 

a acoperit perioada cuprinsă între 2006, anul în care JASPERS și-a început activitatea, și 

sfârșitul anului 2016. În cazul Croației și al Poloniei, auditul a fost realizat în cooperare cu 

instituțiile supreme de audit din aceste țări, care își desfășurau propriile audituri cu privire la 

impactul JASPERS la nivel național în același timp cu auditul Curții1

Care au fost constatările Curții 

. 

IV. Existau deficiențe în definirea obiectivelor principale ale JASPERS și a rolurilor și 

responsabilităților acestuia. Ca urmare, asistența JASPERS nu a fost suficient de bine 

                                                      

1 Raportul instituției supreme de audit din Polonia privind funcționarea inițiativei JASPERS în 
Polonia (octombrie 2016) și raportul instituției supreme de audit din Croația privind impactul 
inițiativei JASPERS asupra propunerilor de proiecte prezentate de Republica Croația pentru 
cofinanțare din fonduri UE (mai 2017).  
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direcționată. Deși a fost conceput pentru perioada de programare 2007-2013, JASPERS s-a 

transformat într-o inițiativă pe termen mai lung, fiind prelungit pentru perioada de 

programare 2014-2020. JASPERS nu dispune de obiective clare și măsurabile care să indice 

dacă scopul său a fost atins. După demararea perioadei de programare 2014-2020, JASPERS 

a început să acorde asistență și pentru proiectele fazate, încurajând în continuare statele 

membre să utilizeze pe scară mai largă asistența sa gratuită și în cursul implementării 

proiectelor, chiar dacă niciuna dintre aceste posibilită ți de utilizare nu constituia o prioritate. 

V. Curtea a identificat deficiențe semnificative și în ceea ce privește structurarea noii 

funcții de analiză independentă a calității (IQR) pentru perioada de programare 2014-2020. 

Independența funcțională a serviciului IQR din cadrul JASPERS a fost afectată deoarece 

aceeași persoană valida atât activitatea serviciului IQR, cât și activitatea serviciului de 

consultanță. Mai mult, până în octombrie 2017, nu fuseseră adoptate proceduri care să 

definească procesele IQR în cadrul JASPERS. În acest context, a fost observat un risc ridicat 

de lipsă de imparțialitate în ceea ce privește funcția consultativă a JASPERS. În plus, deși 

analizele IQR reprezentau o parte esențială a procesului de aprobare a proiectelor majore de 

către Comisie, aceasta nu a avut nicio contribuție directă la metodologia de realizare în 

practică a acestor analize, expunându-se astfel riscului ca ele să nu răspundă așteptărilor 

inițiale.  

VI. JASPERS a făcut posibilă aprobarea mai rapidă a proiectelor și a avut un impact asupra 

calității acestora. De asemenea, JASPERS a avut un impact pozitiv asupra calității 

documentației proiectelor. Curtea a constatat totodată că asistența oferită de JASPERS a fost 

destul de cuprinzătoare. În perioada de programare 2007-2013, Comisia a avut nevoie de 

mai puțin timp, per ansamblu, pentru a aproba proiecte majore dacă acestea beneficiaseră 

de asistență prin JASPERS. Cu toate acestea, s-a constatat că, în general, JASPERS nu a putut 

avea un impact asupra absorbției fondurilor UE. Pentru perioada de programare 2014-2020, 

Curtea a remarcat că timpul total necesar pentru aprobarea proiectelor majore putea fi 

redus în mod semnificativ. În fine, în cadrul exercițiilor sale de audit de conformitate din 

2014 și 2015, Curtea a observat că proiectele majore asistate de JASPERS fuseseră afectate 

mai puțin frecvent de erori privind legalitatea și regularitatea. 
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VII. Impactul JASPERS asupra capacității administrative nu a dus deocamdată la niveluri mai 

ridicate de independență față de asistența oferită prin acest instrument. În general, 

autoritățile naționale și beneficiarii proiectelor au declarat că JASPERS a avut un impact 

pozitiv asupra capacității lor administrative, deși unele dintre aceste părți considerau că 

rămân în continuare foarte dependente de asisten ța JASPERS. Curtea nu a identificat dovezi 

care să confirme dacă această îmbunătățire a capacității administrative s-a materializat într-

adevăr. De asemenea, s-a constatat că, de-a lungul timpului, JASPERS a pus un accent din ce 

în ce mai puternic pe consolidarea capacității administrative în statele membre. 

VIII. Această abordare, în combinație cu deficiențele semnificative observate în 

monitorizarea activităților JASPERS, pune în pericol funcționarea cu succes a inițiativei, în 

special în ceea ce privește eficiența și eficacitatea sa. BEI nu a dorit să furnizeze informații cu 

privire la costurile reale ale JASPERS, iar Comisia nu a putut să demonstreze decât parțial 

caracterul plauzibil al costurilor standard ale JASPERS utilizate până în 2014 pentru 

personalul pus la dispoziție de BEI. 

Care sunt recomandările Curții 

IX. Comisia ar trebui: 

(a) să exercite un control mai puternic asupra planificării strategice de la nivelul JASPERS, 

inclusiv în ceea ce privește toate tipurile de activități desfășurate, ținând seama de 

faptul că JASPERS a fost conceput inițial ca o inițiativă temporară și permițând deci 

închiderea sa progresivă în cazul în care obiectivele sale principale au fost atinse; 

(b) să ia măsuri imediate pentru a atenua riscul ridicat de lipsă de imparțialitate care apare 

atunci când JASPERS realizează analize IQR pentru a evalua proiecte pentru care 

a acordat deja asistență consultativă; 

(c) să obțină un acces neîngrădit la documentația relevantă necesară pentru verificarea 

calității procedurilor IQR desfășurate de JASPERS; 
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(d) să direcționeze asistența JASPERS în funcție de stadiul de dezvoltare al proiectelor și să 

mențină accentul pus pe oferirea de servicii de consultanță pentru proiectele majore; 

(e) să integreze activitățile JASPERS în propria sa strategie de asistență tehnică, cu scopul 

de a îmbunătăți coordonarea cu JASPERS în ceea ce privește activitățile permanente 

(spre deosebire de cele ad hoc) vizând dezvoltarea capacității administrative în statele 

membre; să ajusteze, de-a lungul timpului, rolul, natura și intensitatea activităților 

JASPERS de consolidare a capacităților în statele membre, pentru a le stimula pe acestea 

din urmă să ajungă la un nivel suficient și sustenabil de capacitate administrativă; 

(f) să introducă un sistem cuprinzător pentru a monitoriza măsura în care obiectivele pe 

termen lung și scurt ale JASPERS au fost îndeplinite; să se asigure că evaluările viitoare 

ale JASPERS sunt suficient de exhaustive și să tragă o concluzie cu privire la îndeplinirea 

obiectivelor principale ale inițiativei; să ia măsuri pentru a optimiza eficiența și 

eficacitatea JASPERS și să asigure caracterul rezonabil al costurilor acestei inițiative, 

precum și faptul că ele reflectă costurile efective suportate. 
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Ce este JASPERS? 

INTRODUCERE 

1. Statele membre care au aderat la UE în 2004 sau după această dată puteau beneficia de 

o finanțare importantă acordată prin Fondul de coeziune și prin Fondul european de 

dezvoltare regională2

2. În vederea remedierii acestei deficiențe, Comisia Europeană a decis să se angajeze, 

împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI), într-o nouă inițiativă cu scopul de a furniza 

consultanță tehnică pentru statele membre respective. În 2006, un memorandum de 

înțelegere a fost convenit în acest sens între Comisie, BEI, Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și, ulterior, KfW. Scopul inițiativei, cunoscută sub 

denumirea de „Asistența comună în vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene” 

(JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in European Regions), era de a oferi 

consultanță independentă pentru a ajuta statele membre, în mod gratuit, să pregătească 

„proiecte majore” de înaltă calitate, implicând investi ții importante, care să beneficieze de 

cofinanțare din partea UE. Această consultanță era legată, de exemplu, de studiile de 

fezabilitate, de analiza cost-beneficiu sau de aspectele de mediu (a se vedea 

. Înainte de aderarea la UE, România, Bulgaria și Croația au beneficiat și 

ele de sprijin financiar din partea UE prin Instrumentul de asisten ță pentru preaderare (IPA). 

În același timp, administrația publică din aceste țări dispunea doar de o capacitate limitată 

pentru gestionarea fondurilor UE și pentru pregătirea și implementarea de proiecte care să 

îndeplinească cerințele UE. 

punctul 57

3. Inițial, se preconiza că JASPERS va funcționa numai în cursul perioadei de programare 

2007-2013 și va fi deschis numai pentru statele membre care au aderat la UE în 2004 sau 

). 

                                                      

2 Pentru perioada de programare 2014-2020, au fost create fondurile structurale și de investiții 
europene, care includ, printre altele, Fondul de coeziune și Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR).  
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ulterior3. Cu toate acestea, în temeiul unui acord-cadru de parteneriat semnat în 20144, 

activitățile JASPERS au fost extinse pentru a acoperi și perioada de programare 2014-2020 

(incluzând și un nou mandat pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei)5

4. Inițiativa de asistență tehnică JASPERS este gestionată de un departament specializat din 

cadrul BEI, așa-numitul „departament JASPERS”, care are aproximativ 124 de angajați

. De 

asemenea, inițiativa JASPERS a fost deschisă pentru toate statele membre și pentru țările 

candidate, în măsura în care erau disponibile resursele necesare. 

6. 

Sediul său se află la Luxemburg, în clădirea BEI. JASPERS dispune și de trei birouri regionale 

(la Varșovia, Viena și București), precum și de o antenă la Bruxelles. Inițiativa este finanțată 

în comun de BEI, de Comisie din bugetul UE și de BERD7

5. Costul efectiv al JASPERS, între data începerii operațiunilor sale în 2006 și sfârșitul anului 

2016, a fost de 284,2 milioane de euro. Aproximativ 79 % din costul total al JASPERS (circa 

223,5 milioane de euro) a fost finanțat de la bugetul UE. A se vedea 

. În cadrul Comitetului director al 

JASPERS, prezidat de Comisie, cei trei parteneri au nevoie de un vot în unanimitate pentru 

a lua decizii strategice cu privire la direcția și supravegherea inițiativei. 

tabelul 1

                                                      

3 Grecia a primit asistență prin JASPERS din 2013, fiind o excepție. 

 pentru mai 

multe detalii. Restul contribuției a fost asigurat de către ceilalți parteneri, sub formă de 

personal alocat inițiativei JASPERS. 

4 Acordul-cadru de parteneriat pentru gestionarea instrumentului de asistență tehnică JASPERS, 
2014-2020, convenit între Comisia Europeană și BEI în noiembrie 2014. 

5 A existat și un mandat pentru IPA II. 

6 Cifră valabilă la 31.12.2016. 
7 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) a fost inițial al patrulea membru fondator, dar nu și-a 

prelungit participarea pentru perioada de programare 2014-2020. BERD a decis să se retragă din 
inițiativă începând din iulie 2017. 
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Tabelul 1

 

 – Costurile efective (bazate în cea mai mare parte pe costuri unitare) și efectivul 

de personal al JASPERS (situația la sfârșitul anului), până în 2016  

1 În milioane de euro. 
Notă: conform rapoartelor anuale ale JASPERS, în 2006 nu au existat costuri efective. Comisia 
a efectuat însă plăți către JASPERS în cursul anului 2006. Cifrele nu includ mandatul JASPERS pentru 
IPA și pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei. 
Sursa: analiza Curții de Conturi Europene cu privire la rapoartele anuale ale JASPERS și răspunsurile 
Comisiei. 

Cum funcționează JASPERS? 

6. Fiecare sarcină de care JASPERS se ocupă reprezintă o „interven ție”, care poate lua una 

dintre următoarele forme principale: 

• sprijin individual pentru proiecte majore și non-majore (a se vedea punctul 7), inclusiv 
sprijin temporar pentru proiecte majore fazate (a se vedea punctul 40

• sprijin orizontal (a se vedea 

); 

punctul 8

• măsuri de consolidare a capacităților (a se vedea 

); 

punctul 9

• funcții de evaluare (a se vedea 

); 

punctul 10

- analize independente ale calității (IQR – Independent Quality Review); 

); 

- evaluări după depunerea proiectelor (PSP – Post-Submission Appraisal). 

An
Costul efectiv 

al JASPERS1
Contribuția 
Comisiei1

Rata finanțării 
din partea 
Comisiei

Personal 
(echivalent normă 

întreagă)
A B B/A

2006 0,0 3,9  - 15
2007 17,8 13,2 74% 56
2008 21,2 16,0 75% 61
2009 23,5 17,1 72% 77
2010 30,2 23,4 77% 88
2011 32,0 26,5 83% 89
2012 30,4 24,2 80% 91
2013 31,6 23,1 73% 87
2014 28,9 21,8 75% 96
2015 32,4 25,7 79% 116
2016 36,0 28,8 80% 124
Total 284,2 223,5 79%  -
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7. Principalul obiectiv strategic al JASPERS constă în acordarea unui sprijin individual cât 

mai devreme posibil în ciclul de dezvoltare al unui proiect, ajutând statele membre 

beneficiare să pregătească proiecte care să beneficieze de cofinan țare în cadrul Fondului 

european de dezvoltare regională și al Fondului de coeziune8. În practică, JASPERS poate 

oferi sprijin în orice stadiu al unui proiect, de la concepție și până la aprobare și, în mod 

excepțional, chiar și în etapa de implementare. Majoritatea intervențiilor sale sunt legate de 

proiecte majore, al căror cost depășește un anumit prag9

8. Sprijinul orizontal poate lua forma consultanței acordate pentru grupuri de proiecte 

diferite, dar legate între ele, într-unul sau mai multe state membre, sau poate fi oferit sub 

formă de consiliere strategică pentru autoritățile statelor membre.  

 și care trebuie să fie aprobate de 

Comisie. JASPERS poate acorda asistență și pentru proiecte non-majore, în special în cazul în 

care acestea prezintă o anumită valoare strategică. Proiectele non-majore sunt aprobate 

doar de statele membre. 

9. În 2011, JASPERS a creat o platformă de colaborare consacrată măsurilor de consolidare 

a capacităților. Aceasta organizează cursuri de formare și evenimente de colaborare, 

urmărind să difuzeze bunele practici și să amelioreze capacitatea autorităților din statele 

membre de a elabora proiecte conforme cu reglementările UE.  

                                                      

8 Memorandumul de înțelegere din 2006. 

9 Pentru perioada de programare 2007-2013, în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune 
(JO L 210, 31.7.2006, p. 25), acest prag fixat pentru costul total al unui proiect este de 50 de 
milioane de euro.  
 
Pentru perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu articolul 100 din Regulamentul 
nr. 1303/2013 privind dispozițiile comune, costul total eligibil pentru acest tip de proiecte 
trebuie să fie mai mare de 50 de milioane de euro sau 75 de milioane de euro în cazul 
operațiunilor care contribuie la promovarea sistemelor de transport durabile și la eliminarea 
blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. 
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10. În 2015, JASPERS a început să desfășoare și activități de evaluare a cererilor de finanțare 

pentru proiecte majore, ca parte a procedurii de aprobare a acestui tip de proiecte de către 

Comisie. Aceste evaluări pot lua forma analizelor independente ale calită ții (așa-numitele 

analize IQR, a se vedea punctele 44-52), care sunt realizate la cererea statelor membre, 

astfel cum se prevede în Regulamentul privind dispozi țiile comune10

11.  Între 2006, anul începerii activității sale, și sfârșitul anului 2016, JASPERS a finalizat 

1 147 de intervenții. Circa două treimi dintre acestea vizau proiecte majore. 

, de către un serviciu cu 

sediul la Bruxelles. La cererea Comisiei, și nu a unui stat membru, JASPERS poate proceda, 

din 2015, și la evaluări după depunerea proiectelor (evaluările PSA). Sfera acestora este mai 

restrânsă decât cea a analizelor IQR. Evaluările IQR și PSA pot fi realizate și cu privire la 

proiecte majore care au beneficiat deja de asistență prin JASPERS înainte de depunerea 

cererii de finanțare. 

Figura 1

                                                      

10 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire 
a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320). 

 oferă 

detalii cu privire la numărul de intervenții finalizate, defalcat în funcție de tipul acestora. 
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Figura 1

 

 – Intervenții finalizate ale JASPERS, prezentate în funcție de tipul acestora 

(2006-2016) 

Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza datelor furnizate de JASPERS (situația la 
31 decembrie 2016). 

12. Aproximativ 50 % din totalul intervențiilor finalizate ale JASPERS vizau activități 

desfășurate în Polonia (307) și în România (246). Figura 2
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 prezintă numărul de intervenții 

desfășurate de JASPERS în fiecare stat membru. 
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Figura 2

 

 – Intervenții finalizate ale JASPERS, prezentate în funcție de statul membru în care 

au avut loc 

Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza datelor furnizate de JASPERS (situația la 
31 decembrie 2016). 

13. Între 2006 și decembrie 2016, Comisia a aprobat 963 de proiecte majore din perioada de 

programare 2007-201311

                                                      

11 Potrivit Comisiei, conform situației din 2017, fuseseră adoptase decizii pozitive cu privire la 
970 de proiecte majore din perioada de programare 2007-2013. 

. Dintre acestea, 511 (circa 53 %) au beneficiat de asistență prin 

JASPERS. Suma totală investită în aceste proiecte se ridica la aproximativ 77,6 miliarde de 

euro, din care contribuția totală a UE era de 46,2 miliarde de euro. 

24
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14. Numărul total al intervențiilor JASPERS care au avut loc în perioadele de programare 

2007-2013 și 2014-2020, defalcat în funcție de stadiul intervenției și de tipul acesteia, este 

prezentat în anexa I

Sfera și abordarea auditului 

. 

15. Obiectivul auditului a fost de a evalua dacă JASPERS a avut o contribuție pozitivă la 

proiectele cofinanțate de UE în statele membre.  

În acest scop, Curtea s-a concentrat asupra a trei domenii diferite. În primul rând, a fost 

examinat cadrul instituțional al JASPERS, administrarea inițiativei, precum și sfera 

activităților desfășurate. În acest context, Curtea nu a auditat activitățile de creditare ale BEI 

legate de proiectele asistate de JASPERS12

16. Auditul a acoperit perioada cuprinsă între 2006, anul în care JASPERS și-a început 

activitatea, și sfârșitul lui 2016, incluzând deci intervenții din ambele perioade de 

programare (2007-2013 și 2014-2020). Acolo unde a fost cazul, Curtea a luat în considerare 

și informații referitoare la perioada de până în august 2017 puse la dispoziție de Comisie și 

de BEI. 

. În al doilea rând, Curtea a verificat impactul real 

al activităților JASPERS asupra proiectelor din eșantion și asupra capacității administrative 

a statelor membre. În fine, au fost examinate sistemele existente la diferite niveluri pentru 

monitorizarea și evaluarea activității și a eficienței și eficacității JASPERS.  

17. Activitatea de audit s-a derulat la nivelul Comisiei, al departamentului JASPERS din cadrul 

BEI și al Comitetului director al JASPERS, precum și în cele patru state membre selectate: 

Croația, Malta, Polonia și România. Curtea a selectat aceste state membre în funcție de 

amploarea asistenței JASPERS primite, de distribuția lor geografică și de nivelul de 

experiență în utilizarea fondurilor UE.  

                                                      

12 În conformitate cu articolul 287 alineatul (3) TFUE, drepturile de audit ale Curții în ceea ce 
privește activitățile BEI se limitează la administrarea de către aceasta a veniturilor și 
a cheltuielilor din bugetul UE. 
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18. Auditul s-a bazat în principal pe următoarele elemente: 

- discuții purtate cu funcționari și cu beneficiari, la nivelul UE și la nivel național; 

- o analiză a documentației și a datelor puse la dispoziție de organismele naționale, de 

departamentul JASPERS din cadrul BEI și de Comisie; 

- examinarea unui eșantion format din 28 de intervenții individuale pentru proiecte 

specifice (25 de intervenții legate de proiecte majore și trei legate de proiecte non-

majore) și din nouă intervenții de tip orizontal ale JASPERS (anexa II); selectarea 

eșantionului s-a făcut punându-se accentul pe intervențiile finalizate13

- examinarea a 343 de note de finalizare a acțiunii (ACN) legate de intervenții ale JASPERS 

în cele patru state membre vizitate; 

; 

- o analiză a rezultatelor exercițiului de audit de conformitate efectuat de Curte în 2014 și 

2015 cu privire la proiecte majore. 

19. Pe lângă aceste elemente, Curtea s-a bazat pe raportul final de audit cu privire la 

gestionarea proiectelor majore în cadrul DG REGIO, elaborat în octombrie 2017 de către 

Serviciul de Audit Intern al Comisiei. Sfera auditului respectiv a inclus o evaluare a proceselor 

și a controalelor puse în practică de DG REGIO pentru aprobarea și monitorizarea proiectelor 

majore din perioada de programare 2014-2020 și a acoperit, între altele, utilizarea 

funcției IQR din cadrul JASPERS. 

20. În ceea ce privește activitățile de audit desfășurate în cazul Croației și al Poloniei, Curtea 

a cooperat cu instituțiile supreme de audit din aceste țări, care își desfășurau propriile 

audituri cu privire la impactul JASPERS la nivel național în același timp cu auditul Curții14

                                                      

13 Din intervențiile incluse în eșantion, 29 erau legate de perioada de programare 2007-2013, iar 
opt, de perioada 2014-2020 (a se vedea anexa II, iar pentru populația totală, a se vedea anexa I). 

. 

14 Raportul instituției supreme de audit din Polonia privind funcționarea inițiativei JASPERS în 
Polonia (octombrie 2016) și raportul instituției supreme de audit din Croația privind impactul 
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Această cooperare a inclus schimburi de opinii referitoare la abordarea de audit și la 

metodologia Curții, precum și discuții cu privire la principalele rezultate ale activității de 

audit pentru fiecare țară. 

Deficiențele existente în definirea obiectivelor principale ale JASPERS au antrenat anumite 

probleme în activitățile sale 

OBSERVAȚII 

21. Curtea consideră că introducerea unor obiective strategice de nivel înalt, definite în mod 

corespunzător și lipsite de ambiguitate, furnizează o bază solidă pentru direcționarea 

resurselor JASPERS către domeniile cele mai importante. Astfel de obiective sunt importante 

și pentru monitorizarea și evaluarea ulterioară a activităților JASPERS, precum și pentru 

identificarea domeniilor în care este nevoie de un sprijin suplimentar. De asemenea, Curtea 

consideră că existența unor roluri și responsabilități clar definite este esențială pentru 

garantarea transparenței și a răspunderii de gestiune, pentru evitarea suprapunerilor și 

pentru asigurarea imparțialității atunci când acest lucru este important. În acest context, 

Curtea a evaluat cadrul instituțional al JASPERS, așa cum a fost acesta conceput la crearea 

inițiativei în 2006 și extins apoi în 2014. 

Obiectivele principale ale JASPERS nu erau suficient de clare și se aflau într-un conflict cel 

puțin parțial unul cu altul 

22. JASPERS a fost conceput inițial ca o inițiativă pentru perioada de programare 2007-2013. 

Ideea care stă la baza JASPERS a fost descrisă pentru prima dată într-un document de 

reflecție publicat în 200515

                                                                                                                                                                      
inițiativei JASPERS asupra propunerilor de proiecte prezentate de Republica Croația pentru 
cofinanțare din fonduri UE (mai 2017).  

. În acest document se arăta că proiectele majore din statele 

membre care au aderat la Uniunea Europeană în 2004 și ulterior, precum și proiectele 

15 Versiunea finală din 6 septembrie 2005.  
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majore din Grecia, Spania și Portugalia16

23. Potrivit aceluiași document de reflecție, Comisia și BEI urmau să examineze funcționarea 

JASPERS după primii doi ani de activitate, pentru a decide cu privire la viitoarea sa orientare 

strategică (la momentul demarării activităților nu se putea obține o estimare precisă a cererii 

viitoare pentru acest instrument). Deși orientarea generală preconizată în documentul de 

reflecție a fost preluată în memorandumul de înțelegere din 2006 (a se vedea 

 ar urma să fie prioritare pentru a beneficia de 

asistență prin JASPERS.  

punctele 2 

și 3

24. Obiectivul strategic global al JASPERS, așa cum a fost descris în memorandumul de 

înțelegere din 2006, era de a ajuta statele membre beneficiare să pregătească și să prezinte 

proiecte de înaltă calitate pentru obținerea de cofinanțare în cadrul fondurilor structurale și 

de coeziune. Scopul era acela de a se accelera absorbția fondurilor UE disponibile. Ambele 

obiective – atât cel de ameliorare a calității, cât și cel de absorbție a fondurilor – au rămas 

valide pentru perioada de programare 2014-2020.  

Deși documentul de reflecție includea o estimare sumară a numărului de proiecte majore 

preconizate a fi depuse în fiecare an, lansarea inițiativei JASPERS pentru perioada de 

programare 2007-2013 nu a fost precedată de o evaluare propriu-zisă a nevoilor. În schimb, 

pentru perioada de programare 2014-2020, Comisia a colaborat cu JASPERS la o evaluare 

oficială a nevoilor înainte de a prelungi mandatul inițiativei și de a o deschide pentru toate 

statele membre (a se vedea 

), anumite aspecte au fost practic amânate. Unul dintre acestea viza accentul pus pe 

consolidarea capacității administrative a statelor membre. Un alt element care nu a fost 

preluat era angajamentul de a se proceda la o evaluare după doi ani de funcționare.  

punctul 3). În opinia Curții, această evaluare a nevoilor era însă 

extrem de optimistă (a se vedea punctul 52 și punctele 87-90

                                                      

16 Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Slovacă și 
Slovenia, precum și Bulgaria, Croația și România. Grecia, Spania și Portugalia au fost menționate 
în documentul de reflecție din 2005, dar nu au fost incluse în memorandumul de înțelegere din 
2006. Asistența pentru Grecia a început în 2013 (fără ca memorandumul de înțelegere din 2006 
să fie modificat în acest sens). 

). 
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25. Obiectivul ultim al JASPERS – acela de a ajuta statele membre să utilizeze la maximum 

ajutorul disponibil în cadrul fondurilor structurale și de coeziune – este clar. Pe de altă parte 

însă, cele două obiective principale stabilite pentru JASPERS nu erau suficient de clare sau de 

specifice în niciuna dintre cele două perioade de programare. Obiectivul de a îmbunătăți 

calitatea proiectelor, pe care trebuia să îl urmărească ini țiativa JASPERS, nu a fost definit în 

mod specific, iar obiectivul de a crește absorbția fondurilor UE17 era vag. Mai mult, aceste 

două obiective principale se aflau într-un conflict cel puțin parțial unul cu altul: de exemplu, 

îmbunătățirea unui proiect poate antrena întârzieri suplimentare, afectând astfel absorbția 

(a se vedea și punctul 96

26. Comisia nu a precizat pe ce bază și prin ce mijloace va evalua dacă obiectivele principale 

ale JASPERS au fost atinse. De exemplu, creșterea capacității administrative – care ar trebui 

să contribuie la îmbunătățirea calității proiectelor și a gradului de absorbție – a fost stabilită 

ca obiectiv în documentul de reflecție, dar nu a fost preluată și în memorandumul de 

înțelegere pentru perioada de programare 2007-2013. Acest obiectiv a fost integrat doar în 

Acordul-cadru de parteneriat pentru perioada de programare 2014-2020, fără să existe vreo 

referire la obiective specifice. În consecință, în niciuna dintre perioadele de programare nu 

au fost stabilite obiective specifice conexe, creșterea capacității administrative fiind 

menționată, în schimb, ca impact pe termen lung. Această abordare a cauzat o serie de 

probleme, prezentate în continuare. 

). Aceasta înseamnă că nu exista o bază corespunzătoare pentru 

evaluarea eficacității JASPERS. 

27. Prin natura sa, creșterea capacității administrative reprezintă un obiectiv care trebuie să 

fie reanalizat de-a lungul timpului: după ce capacitatea administrativă a unui stat membru s-

a îmbunătățit în legătură cu un anumit aspect, nevoia unor măsuri suplimentare în această 

direcție se reduce. În această situație, este de așteptat să existe obiective tematice care, 

odată atinse, să indice în mod clar faptul că anumite măsuri de consolidare a capacităților nu 

                                                      

17 O mai bună absorbție înseamnă, în general, că fondurile UE sunt cheltuite mai devreme și mai 
repede. 
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mai sunt necesare. Cu toate acestea, în speță, nici Comisia și nici JASPERS nu au stabilit 

obiective specifice privind consolidarea capacităților.  

Rolurile și responsabilitățile principalelor părți interesate nu erau suficient de clare 

28. Activitatea JASPERS este finanțată în cea mai mare parte de Comisie și este desfășurată 

de BEI la cererea statelor membre. Rolurile și responsabilitățile care revin JASPERS și 

principalelor părți interesate18

29. Potrivit constatărilor Curții, numai între JASPERS și statele membre existau acorduri 

formale privind procedurile de lucru

 nu au fost definite cu claritate în niciuna dintre cele două 

perioade de programare, nici măcar în acordurile oficiale semnate între Comisie și BEI, cum 

ar fi acordurile privind contribuțiile anuale.  

19

30. În plus, acordurile privind procedurile de lucru în cazul proiectelor nu erau suficient de 

cuprinzătoare, iar acest lucru a dus la dezvoltarea unor practici care nu erau întotdeauna în 

concordanță cu obiectivele JASPERS. În Polonia, de exemplu, autoritățile naționale au decis 

în mod sistematic să implice JASPERS numai după ce proiectele majore respective fuseseră 

. Ele aveau însă o natură generală și se limitau la 

intervențiile legate de proiecte.  

În afară de acordurile încheiate la nivelul fiecărei interven ții (așa-numitele „fișe de proiect”), 

acolo unde ele existau, Curtea nu a identificat dovezi cu privire la eventuale proceduri 

instituționale oficiale care să fi fost stabilite pentru furnizarea de consultanță orizontală sau 

strategică ori pentru activitățile de consolidare a capacităților. De asemenea, nu existau 

dovezi legate de existența unor cerințe ca statele membre să demonstreze buna utilizare 

a consultanței acordate de JASPERS (inclusiv a asistenței acordate pentru proiectele non-

majore).  

                                                      

18 Statele membre beneficiare, Comisia, BEI și BERD (aceasta din urmă nu a fost inclusă în sfera 
activității de audit a Curții din cauza contribuției sale relativ limitate). 

19 Aceste proceduri au fost introduse pentru Croația în 2012, pentru Malta în 2006, pentru Polonia 
în 2006 și pentru România în 2008. 
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deja aprobate la nivel național. O astfel de abordare nu era compatibilă cu prioritățile 

JASPERS, care a fost conceput pentru a fi implicat cât mai devreme posibil în procedurile de 

planificare a proiectelor.  

31.  JASPERS nu dispunea de proceduri de lucru formalizate în mod clar nici în relația cu 

Comisia. Astfel, dispozițiile privind raportarea rezultatelor intervențiilor JASPERS au fost 

introduse abia în 2008, la doi ani după lansarea ini țiativei. Această raportare are loc sub 

forma notelor de finalizare a acțiunii (Action Completion Note) elaborate de JASPERS, care 

constituie un rezumat standardizat al activită ților desfășurate de JASPERS în legătură cu un 

anumit proiect și la care se adaugă, după caz, recomandări adresate autorităților naționale. 

Începând din 2008, JASPERS a elaborat o notă de finalizare a acțiunii pentru fiecare 

intervenție finalizată. Statele membre aveau obligația de a anexa acest document la dosarul 

cererii de finanțare înaintat Comisiei pentru proiectul major respectiv, astfel încât Comisia să 

îl poată utiliza pentru propriile sale evaluări. 

32. Așteptările neclare și comunicarea necoordonată, asociate cu lipsa de precizie legată de 

modul de colaborare cu JASPERS, au atras o serie de critici din partea autorităților naționale 

în două dintre cele patru state membre vizitate20. În opinia Curții, Comisia este, în practică, 

un client al JASPERS. Însă din punctul de vedere al JASPERS și al Comisiei, singurii clienți sunt 

statele membre, deoarece – cu excepția evaluărilor PSA, care au fost introduse în 2015 (a se 

vedea punctul 35

33. Și BEI poate fi considerată un client indirect al JASPERS. În 2006, BEI și-a definit obiective 

instituționale suplimentare proprii pentru JASPERS. Printre acestea se numărau creșterea 

posibilităților de creditare și dezvoltarea unor relații mai strânse cu autoritățile naționale

) – JASPERS își desfășoară activitatea exclusiv în funcție de cerințele 

acestora.  

21

                                                      

20 Polonia și Croația. 

. 

Pentru perioada de programare 2014-2020, BEI preconiza din nou să beneficieze de 

21 Planul operațional al BEI pentru 2006-2008, publicat în ianuarie 2006 și aprobat de Consiliul de 
administrație al BEI.  
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posibilitățile de creditare crescute rezultate din activitatea JASPERS, acordând credite în 

valoare 10 miliarde de euro pentru proiecte care au beneficiat de asisten ța JASPERS (aceeași 

sumă ca în perioada de programare 2007-2013)22. Din cauza lipsei drepturilor de audit 

necesare (a se vedea punctul 15

34. În general, JASPERS și-a respectat rolul pe care și-l desemnase și care nu include 

elaborarea documentației tehnice, de exemplu a analizei cost-beneficiu sau a dosarului de 

licitație. Cu toate acestea, într-un număr limitat de cazuri (trei proiecte majore dintre cele 

20 auditate), Curtea a constatat că statele membre solicitaseră totuși astfel de servicii și că 

JASPERS a răspuns pozitiv. În acest mod, JASPERS a oferit de fapt statelor membre 

o consultanță care era gratuită pentru acestea, angajând și plătind însă în acest scop 

consultați externi.  

), Curtea nu a evaluat dacă beneficiile obținute în materie de 

creditare au compensat în mod adecvat contribuția BEI la inițiativa JASPERS. De asemenea, 

Curtea nu a verificat nici dacă riscul de imparțialitate insuficientă între activitățile 

consultative ale JASPERS și activitățile de creditare ale BEI a fost atenuat în mod 

corespunzător. 

35. Începând din 2015, anul în care Comisia a introdus evaluările PSA (a se vedea, de 

asemenea, punctul 53), aceasta nu a mai solicitat anexarea notelor de finalizare a acțiunii la 

cererile de finanțare prezentate pentru proiecte majore. JASPERS nu a inclus însă această 

schimbare în procedurile sale de lucru cu statele membre și a continuat să le ceară acestora 

să anexeze documentul respectiv la fiecare cerere de finanțare depusă pentru un proiect 

major. În opinia Curții, solicitarea în continuare a prezentării notei de finalizare a acțiunii 

reprezintă o bună practică din partea JASPERS, întrucât acest document are o sferă mai largă 

decât o evaluare PSA. În perioada de desfășurare a auditului, Comisia a început să utilizeze 

din nou notele de finalizare a acțiunii.  

                                                      

22  Potrivit unei note interne adresate de JASPERS Consiliului de administrație al BEI în data de 
22.4.2014. 
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36. JASPERS ar fi trebuit să ajute Comisia și prin reducerea nevoii de consultanți externi care 

să vină în sprijinul procedurilor sale de evaluare. Or, Curtea a constatat că serviciile Comisiei 

nu au reușit în unele cazuri să valorifice această oportunitate. Astfel, s-a constatat că, în 

aproximativ 7 % din proiectele majore aprobate pentru perioada de programare 2007-2013 

care beneficiaseră de asistența JASPERS, Comisia recursese la firme de consultanță externă 

pentru activități care, într-o anumită măsură, se suprapuneau cu activități deja desfășurate 

de JASPERS.  

În numeroase cazuri, asistența JASPERS nu a fost suficient de bine direcționată  

37. Prioritățile stabilite pentru asistența acordată de JASPERS se bazau pe dorințele 

exprimate de statele membre, care ar trebui să fie în concordan ță cu politica de coeziune a 

UE. JASPERS nu a stabilit domenii prioritare specifice ale asistenței sale pentru statele 

membre. Atât documentul de reflecție din 2005, cât și manualul intern de calitate al 

JASPERS, apărut abia în 2010, stipulau obligația de a consulta Comisia cu privire la selecția 

tuturor intervențiilor individuale sau orizontale înainte ca planurile de acțiune naționale ale 

JASPERS să poată fi aprobate de Comitetul său director. Aceste planuri de ac țiune prezentau 

o importanță strategică pentru că defineau sfera și limitele activităților pe care JASPERS le 

putea desfășura în statele membre. Cu toate acestea, în perioada de programare 2007-2013, 

Comisia nu a fost consultată întotdeauna în legătură cu proiectele non-majore și cu 

intervențiile de natură orizontală. 

38. Introducerea planurilor de acțiune multianuale de tip rolling pentru JASPERS în perioada 

de programare 2014-2020 a avut ca rezultat o planificare mai puțin precisă și consultări și 

mai puțin frecvente cu Comisia, reducând prin urmare valoarea strategică a acestor planuri. 

În realitate, JASPERS acceptat aproape toate (98 %) cererile de intervenții de tip individual și 

orizontal prezentate de statele membre în cele două perioade de programare. Pentru detalii, 

a se vedea tabelul 2. 



28 

 

Tabelul 2

 

 – Intervențiile refuzate de JASPERS în perioadele de programare 2007-2013 

și 2014-2020 

Notă: ca principiu, intervențiile legate de consolidarea capacităților și de evaluări PSA și IQR nu pot fi 
refuzate. 
Intervenție refuzată – o cerere oficială de intervenție respinsă de JASPERS. 
Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza unui extras din baza de date JASPERS (situația din 
decembrie 2016). 

39. Între 2006 și sfârșitul anului 201523, aproximativ 22 % din totalul intervențiilor 

individuale (pentru proiecte majore și non-majore) și orizontale create au fost stopate. 

Dintre acestea, 85 % au fost anulate, iar restul de 15 %, suspendate24. Pentru mai multe 

detalii, a se vedea figura 3. Activitatea desfășurată în legătură cu aceste intervenții stopate 

a reprezentat aproximativ 8 % din timpul total de lucru al personalului JASPERS în această 

perioadă25

                                                      

23 JASPERS nu a pus la dispoziție informații privind timpul de lucru total al personalului său în 
2016.  

. Motivele de anulare variază, de la cazuri în care proiectele au fost reduse ca 

dimensiune, devenind proiecte non-majore, la cazuri în care acestea au fost pur și simplu 

abandonate. Cu toate acestea, în opinia Curții, rata ridicată de intervenții stopate indică 

o direcționare necorespunzătoare a asistenței.  

24 În numeroase cazuri, s-a recurs la anulări sau la suspendări deoarece proiectele respective nu 
mai solicitau cofinanțare din partea UE. De asemenea, au existat mai multe cazuri de proiecte la 
care s-a renunțat deoarece au fost divizate în proiecte mai mici. 

25 Utilizând ca bază costurile efective ale JASPERS în perioada 2006-2015 (a se vedea tabelul 1), 
formate în principal din costuri cu personalul, Curtea a estimat valoarea timpului de lucru 
consacrat intervențiilor stopate la o sumă de până la 20 de milioane de euro. 

Nr. 
total

Refuzate % Nr. total Refuzate % Nr. total Refuzate %

Proiecte majore 916 31 3% 367 0 0% 1283 31 2%
Proiecte non-majore 231 4 2% 71 0 0% 302 4 1%
Sprijin orizontal 221 1 0% 144 1 1% 365 2 1%

1368 36 3% 582 1 0% 1950 37 2%

Tipul intervenției
2007-2013 2014-2020 Per ansamblu
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Figura 3

 

 – Intervenții anulate și suspendate (proiecte majore, proiecte non-majore și sprijin 

orizontal) între 2006 și sfârșitul anului 2015 

Notă: Intervenții stopate– intervenții suspendate sau anulate. 
Intervenții suspendate – intervenții „înghețate” de către un stat membru sau de JASPERS. 
Intervenții anulate – intervenții anulate de către un stat membru. 

Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza unui extras din baza de date JASPERS (situația din 
decembrie 2016). 

40. Curtea a constatat că, în final, Comisia nu a aprobat 14 % din totalul proiectelor majore 

prezentate de către statele membre în perioada de programare 2007-2013 pentru 

cofinanțare din partea UE. Curtea a remarcat cu satisfacție faptul că, din informațiile 

conținute în baza de date a Comisiei, rezultă că majoritatea proiectelor majore neaprobate 

(aproximativ 95 %) nu erau proiecte care să fi beneficiat de asisten ță prin JASPERS. Există 

mai multe motive care explică această situație: proiectele au fost reduse ca dimensiune ori 

au fost divizate, sau, din cauza întârzierilor, au fost „înghe țate” pentru a se permite 

implementarea lor în următoarea perioadă de eligibilitate. Cazurile de respingere din partea 

Comisiei sau de anulare de către statele membre au fost mai puțin frecvente.  
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41. Curtea a mai constatat că JASPERS a început să ofere sprijin pentru proiecte majore 

aflate în întârziere, care au trebuit să fie reportate din perioada anterioară de programare 

(așa-numitele „proiecte fazate”). Până la sfârșitul anului 2015 au fost deschise 59 de 

intervenții de acest tip26

42. Totodată, Curtea a observat că JASPERS a încurajat în continuare statele membre să 

extindă utilizarea asistenței propuse la intervenții de natură orizontală și la proiecte aflate 

deja în etapa de implementare. 

. Această abordare era în contradicție cu prioritatea principală a 

JASPERS de a dezvolta proiecte majore noi prin furnizarea de asistență consultativă 

obișnuită.  

43.  În urma evaluării intermediare a JASPERS realizate în numele Comisiei în 

decembrie 2012, s-a recomandat, printre altele, ca JASPERS să își îmbunătățească abordarea 

strategică și să își oficializeze acordurile de lucru cu Comisia. Curtea a constatat însă că 

problemele subiacente continuau să se manifeste și în perioada de programare 2014-2020. 

Curtea a identificat deficiențe semnificative în ceea ce privește structurarea noii funcții de 

analiză independentă a calității (IQR) pentru perioada de programare 2014-2020 

44. În noiembrie 2013, Comisia a desemnat JASPERS în calitate de expert independent în 

cadrul strategiei sale de asistență tehnică pentru perioada de programare 2014-202027

                                                      

26 La sfârșitul anului 2016, 58 din aceste intervenții erau finalizate. 

. 

Această decizie nu a fost precedată de un proces formal de evaluare. Pentru a-și exercita 

rolul de expert independent, JASPERS a început, în 2014, să realizeze analize independente 

ale calității (IQR) în acord cu BEI (primul raport IQR a fost finalizat în 2016). Comisia și 

JASPERS au recomandat ca analizele IQR să fie utilizate în special pentru proiecte majore 

care au beneficiat deja de asistența JASPERS, dar ele pot fi folosite și pentru proiecte majore 

care nu au primit o astfel de asistență. 

27 Strategia de asistență tehnică pentru perioada de programare 2014-2020 adoptată de DG REGIO 
la 11 noiembrie 2013. 
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45. IQR este o funcție nouă și foarte importantă a JASPERS. Comisia dorea ca acest serviciu 

să fie utilizat de statele membre pentru evaluarea proiectelor majore. Prin urmare, Curtea se 

aștepta ca procedurile interne aferente de asigurare a calității să fi fost deja adoptate în mod 

oficial. Or, până în octombrie 2017, nu fuseseră adoptate proceduri care să definească 

procesele IQR în cadrul JASPERS. Singurul document disponibil în acest sens era un proiect 

de manual privind procedurile IQR. Până în octombrie 2017, JASPERS elaborase opt rapoarte 

IQR, care au condus la aprobarea tacită de către Comisie a proiectelor majore subiacente. 

46. Pentru a se asigura că analizele IQR sunt imparțiale, Comisia solicită ca acestea să fie 

efectuate în deplină independență funcțională față de serviciile de consultanță din cadrul 

JASPERS. Se preconiza că această independență putea fi obținută printr-o separare fizică 

între serviciile de consultanță și serviciul de IQR. Proiectul de manual privind procedurile IQR 

a fost principalul document pus la dispoziția Curții cu privire la procedurile respective. El 

conținea o serie de dispoziții care puteau să compromită independența funcțională 

a serviciului IQR. 

47. Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a remarcat că verificările de calitate efectuate 

de DG REGIO nu au tratat în mod corespunzător chestiunile legate de posibilele conflicte de 

interese între serviciile de consultanță ale JASPERS și serviciul său IQR. IAS a recomandat 

DG REGIO să analizeze conflictele de interese reale sau percepute între serviciile de 

consultanță și serviciul IQR al JASPERS și să pună la punct măsuri de atenuare acolo unde 

este necesar. 

48. Curtea a observat și că activitatea celor două servicii în discuție era validată de același 

director, lucru care a contribuit la rândul său la subminarea independenței serviciului IQR.  

49. Analizele IQR reprezintă o parte esențială a procesului de aprobare a proiectelor majore 

de către Comisie. Cerințele care trebuie acoperite de o astfel de analiză sunt prevăzute în 

legislația secundară. Comisia nu a avut însă nicio contribuție directă la manualul de 

proceduri care reglementează metodologia IQR. În plus, JASPERS și Comisia nu au semnat 

acorduri de lucru cu privire la IQR.  
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50. Procedura IQR diferă de procedura de consultanță prin aceea că sarcina de a demonstra 

o deficiență semnificativă într-un raport IQR revine Comisiei în cazul în care aceasta nu este 

de acord cu analiza respectivă. În opinia Curții, este dificil însă pentru Comisie să 

demonstreze astfel de probleme întrucât ea nu mai are acces la documenta ția subiacentă. În 

cazul în care Comisia nu i se opune, o analiză IQR este acceptată în mod automat după trei 

luni. Într-un astfel de scenariu, deciziile Comisiei de aprobare a proiectelor majore sunt luate 

de fapt de JASPERS, care este responsabil de IQR. 

51. Până la data auditului Curții, JASPERS elaborase proceduri de lucru standardizate în 

materie de IQR pentru toate statele membre, însă nu toate statele membre semnaseră 

acordurile respective. Până la sfârșitul anului 2016, acordurile fuseseră semnate de nouă 

state membre. Acestea nu includ însă România28

52. După cum se menționează la punctele 87 și 90, numărul de proiecte majore estimat 

pentru perioada de programare 2014-2020 și calendarul prezentării lor erau excesiv de 

optimiste. Curtea a constatat și că utilizarea analizelor IQR de către statele membre fusese 

de asemenea supraestimată. În decembrie 2013, Comisia estima că majoritatea 

beneficiarilor principali ai politicii de coeziune vor utiliza IQR. În iulie 2015, JASPERS a estimat 

că aproximativ 50 % din toate proiectele majore vor face obiectul unei proceduri IQR. Mai 

precis, această estimare menționa 20 de proiecte în 2015, 70 în 2016 și 66 în 2017. În 

realitate, până la sfârșitul lui 2016, JASPERS elaborase numai trei rapoarte IQR pentru 

proiecte majore, care beneficiaseră deja toate de asisten ța JASPERS (și pentru care fusese 

emisă o notă de finalizare a acțiunii).  

, Republica Cehă sau Italia, care se numărau 

printre statele membre de la care se aștepta cel mai mare număr de proiecte majore. 

                                                      

28 Acordurile privind procedurile de lucru cu România au fost semnate la 27 aprilie 2017. 
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53. Intenția inițială a Comisiei era ca toate proiectele majore care nu au trecut prin 

procedura IQR să fie depuse direct la Comisie și să facă apoi obiectul unei proceduri PSA29

Comisia nu a semnat cu JASPERS acorduri referitoare la procedurile de lucru sau la metodele 

care trebuiau utilizate pentru PSA. JASPERS a reușit să se angajeze să respecte un interval 

maxim de timp pentru procedura PSA, și anume 20 de zile lucrătoare. Până la sfârșitul anului 

2016, JASPERS finalizase 28 de intervenții PSA (dintre care 24 pentru Polonia), în comparație 

cu estimarea sa anterioară care prevedea 90 de astfel de intervenții.  

.  

JASPERS a avut un impact asupra calității proiectelor, dar nu a putut influența absorbția  

54. Curtea a urmărit să verifice dacă JASPERS își îndeplinise obiectivul general de a ameliora 

calitatea proiectelor și de a accelera aprobarea lor de către Comisie sau de către autorită țile 

naționale. Îndeplinirea acestor obiective ar trebui să contribuie la creșterea coeziunii 

economice și sociale și la îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor UE. 

Asistența în general cuprinzătoare acordată de JASPERS a contribuit la o ameliorare 

a calității documentației proiectelor și a permis aprobarea mai rapidă a acestora 

55. În general, cu cât JASPERS se implică mai devreme într-un proiect, cu atât impactul său 

este mai mare. Curtea a examinat notele de finalizare a acțiunii care au fost emise pentru 

toate cele 343 de intervenții finalizate pentru proiecte majore în cele patru state membre 

vizitate. În vederea acestei examinări, au fost luate în considerare următoarele etape pentru 

prima implicare a JASPERS (a se vedea caseta 1

  

).  

                                                      

29 În cadrul procedurii PSA, JASPERS desfășoară o mare parte din activitatea de evaluare 
a proiectelor majore în numele Comisiei pentru a-i permite acesteia să ia o decizie. 
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Caseta 1 – Diferite etape în care JASPERS se poate implica 

1. Etapa de concepție: urmărește identificarea și prioritizarea nevoilor. 

2. Etapa de prefezabilitate: se propun soluții posibile în funcție de nevoile identificate în etapa 

precedentă. 

3. Etapa studiului de fezabilitate: este aleasă o soluție pentru abordarea nevoilor identificate. 

Beneficiarul selectează o serie de opțiuni pentru o investiție care să răspundă nevoilor 

identificate și definește principalele caracteristici și costurile probabile ale fiecărei opțiuni. În 

opinia Curții, aceasta este ultima etapă în care JASPERS poate avea, prin implicarea sa, un impact 

relativ ridicat asupra proiectului. 

4. Etapa cererii de finanțare: detaliile proiectului sunt decise pe baza studiului de fezabilitate. 

Beneficiarul pregătește un dosar complet al cererii de finanțare și solicită JASPERS o evaluare sau 

o examinare înainte de transmiterea acestuia către autoritatea de management sau către 

Comisie. 

5. Etapa de implementare: include implementarea fizică a proiectului și are loc, de regulă, după ce 

proiectul a fost aprobat de autoritatea de management sau de Comisie. 

56. Curtea a constatat că implicarea JASPERS a intervenit în principal în etapa de 

prefezabilitate (în 15 % din cazuri) și în etapa studiului de fezabilitate (52 %) din cadrul 

proiectelor. În cursul auditului, autoritățile naționale și beneficiarii intervențiilor JASPERS 

auditate — cu excepția celor din Malta – au declarat că JASPERS s-a implicat, în general, 

suficient de devreme în procesul de pregătire a proiectelor.  

57. În urma analizei cu privire la activitățile JASPERS, Curtea a identificat 13 domenii de 

asistență30

                                                      

30 Printre cele 13 domenii de asistență se numără: analiza cost-beneficiu, concurența și ajutoarele 
de stat, achizițiile, estimarea costurilor proiectului, analiza de risc și analiza de sensibilitate, 
implementarea și structura proiectului, studiul de fezabilitate, aspectele legate de mediu, 
sursele de finanțare și aspectele financiare sau dosarul cererii de finanțare. 

. Examinarea notelor de finalizare a acțiunii emise în legătură cu toate cele 343 de 

intervenții finalizate pentru proiecte majore în cele patru state membre vizitate a arătat că 
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asistența a fost acordată cel mai frecvent în următoarele cinci domenii (enumerate aici în 

ordinea descrescătoare a frecvenței): studiul de fezabilitate, cererea de finan țare 

a proiectului, analiza cost-beneficiu, aspectele de mediu și sursele de finanțare și alte 

aspecte financiare. Curtea a observat că JASPERS, în conformitate cu manualul său intern de 

proceduri, poate oferi doar o consultanță limitată în anumite domenii (cum ar fi achizi țiile). 

Totodată, s-a constatat că statele membre au introdus restric ții cu privire la activitatea 

JASPERS în domeniul ajutoarelor de stat. În Malta, de exemplu, există un organism specific 

care se ocupă de ajutoarele de stat, astfel încât JASPERS nu a abordat practic niciodată acest 

domeniu în Malta.  

58. În eșantionul de 20 de proiecte majore auditate (a se vedea anexa II

59. Curtea a observat că, în general, intervențiile incluse în eșantionul de audit format din 

20 de proiecte majore (a se vedea 

), domeniile în care 

JASPERS a acordat cel mai frecvent asistență erau: examinarea cererilor de finanțare, 

evaluarea propunerilor generale și a studiilor de fezabilitate, analizele cost-beneficiu și 

aspectele de mediu. Curtea a constatat că asistența acordată de JASPERS era în general 

cuprinzătoare și a contribuit la calitatea documentației proiectelor. Acest lucru reflectă 

politica JASPERS de a acorda asistență în mai multe domenii, indiferent de momentul 

implicării sale. Observația Curții a fost confirmată atât de beneficiarii intervențiilor, cât și de 

către instituțiile supreme de audit din Croația și Polonia în cursul auditurilor coordonate. 

Totodată, s-a constatat că majoritatea beneficiarilor interven țiilor auditate utilizaseră 

sprijinul unor firme de consultanță externă, inclusiv pentru domenii în care JASPERS acorda 

frecvent consultanță.  

anexa II

60. Este de așteptat ca intervențiile să dureze mai mult în cazurile în care JASPERS se implică 

mai devreme. În aceste cazuri însă, ar trebui să se observe o reducere a timpului necesar 

) aveau tendința să dureze mai mult atunci când 

JASPERS se implica dintr-un stadiu precoce al proiectului. Proiectele din domeniul rutier 

reprezintă însă o excepție: în cazul lor, intervențiile în care JASPERS s-a implicat mai târziu, și 

anume în etapa cererii de finanțare, (durata lor medie fiind de 1 688 de zile), au necesitat 

mai mult timp decât intervențiile în care implicarea a început mai devreme, în etapa 

studiului de fezabilitate (834 de zile). 
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pentru ca proiectul să fie aprobat de Comisie. Potrivit constatărilor Cur ții, proiectele din 

eșantion în care JASPERS s-a implicat în etapa cererii de finanțare au avut nevoie de 207 zile 

pentru a fi aprobate de către Comisie, în timp ce durata procesului de aprobare pentru 

proiectele în care JASPERS se implicase mai devreme, și anume în etapa studiului de 

fezabilitate, a fost de 205 zile: practic, nu a existat deci o reducere a timpului necesar pentru 

aprobare. În cazurile în care JASPERS se implicase în etapa studiului de prefezabilitate, 

perioada necesară pentru aprobare a fost mult mai scurtă, fiind de numai 183 de zile. 

61. Dintre cele patru state membre vizitate, proiectele majore asistate de JASPERS în Malta 

sunt cele care au obținut cel mai repede o decizie din partea Comisiei (procesul a durat, în 

medie, 126 de zile). Toate proiectele majore auditate în Malta beneficiaseră de asisten ța 

JASPERS și, spre deosebire de proiectele din celelalte trei state membre vizitate, unele 

proiecte fuseseră examinate în mod informal de către Comisie înainte de depunerea oficială 

a cererilor de finanțare. Din rândul proiectelor majore sprijinite incluse în eșantionul Curții, 

cele din Croația au avut nevoie de cel mai mult timp pentru a obține o decizie a Comisiei 

(281 de zile). 

62. Pe baza informațiilor conținute în bazele de date ale Comisiei și ale JASPERS pentru toate 

proiectele majore aprobate în cursul perioadei de programare 2007-2013, Curtea a evaluat 

dacă proiectele majore care beneficiaseră de asistență prin JASPERS au obținut mai rapid 

aprobarea Comisiei. Astfel, s-a constatat că, în medie, deciziile cu privire la proiecte majore 

asistate au fost adoptate mai rapid decât deciziile legate de proiecte neasistate, diferența în 

durata procesului fiind de 22 %31. Observația Curții a fost confirmată de instituțiile supreme 

de audit din Croația și Polonia în cursul auditului coordonat. Acest efect era cel mai vizibil în 

sectorul energiei și în sectorul deșeurilor solide (a se vedea figura 4

                                                      

31 Proiectele majore asistate de JASPERS au avut nevoie în medie de 198 de zile (cu deducerea 
întreruperilor), în timp ce proiectele majore neasistate au necesitat 255 de zile. 

).  
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Figura 4

 

 – Timpul de care a avut nevoie Comisia pentru a adopta decizii privind proiectele 

majore în cursul perioadei de programare 2007-2013 (în funcție de sector) 

1 Numărul de zile scurse necesare pentru decizia Comisiei, cu deducerea întreruperilor. 
Sursa: analiza Curții cu privire la baza de date SFC a Comisiei (situația la 6 aprilie 2017). 

63. Curtea se aștepta ca asistența acordată de JASPERS să contribuie la calitatea cererilor 

depuse pentru proiecte, reducând astfel necesitatea ca acestea să fie întrerupte de Comisie 

pe parcursul procedurii de aprobare. În perioada de programare 2007-2013, acest lucru s-a 

confirmat pentru toate sectoarele, cu excepția celui rutier, unde situația era atât de gravă 

încât a adus numărul mediu de întreruperi pentru proiecte asistate la acela și nivel cu 

numărul de întreruperi pentru proiecte neasistate în toate sectoarele. Figura 5
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Figura 5

 

 – Numărul mediu de întreruperi în perioada de programare 2007-2013 

Sursa: analiza Curții cu privire la baza de date SFC a Comisiei (situația la 6 aprilie 2017). 

64. În perioada de programare 2007-2013, deși procedura de aprobare a proiectelor asistate 

a fost în general mai rapidă decât în cazul proiectelor neasistate, Comisia nu a reușit să 

aprobe decât aproximativ 15 % din proiectele majore asistate (76 din 513) și doar 7 % din 

proiectele majore neasistate (31 din 463) în termenul de 90 de zile de la primirea cererii de 

finanțare32

                                                      

32 Pentru perioada de programare 2007-2013: articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006 al Consiliului. Pentru perioada de programare 2014-2020: articolul 102 
alineatele 1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

. În cazul proiectelor majore asistate, Comisia a depășit acest termen în medie cu 

198 de zile. Ținând cont de întreruperile apărute, se poate observa că durata necesară 

pentru adoptarea deciziei Comisiei a fost, în medie, de aproape un an (342 de zile) de la data 

depunerii proiectului major.  
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65. Se preconiza, de asemenea, că notele de finalizare a acțiunii vor contribui la optimizarea 

procesului de depunere a proiectelor majore: în cazul în care JASPERS nu semnala probleme 

majore în aceste note, Comisia le putea utiliza ca parte a unei proceduri mai rapide de 

aprobare. Per ansamblu, acest concept a fost utilizat doar pentru 29 % din proiectele majore 

care beneficiaseră de asistența JASPERS în cursul perioadei de programare 2007-2013 (a se 

vedea caseta 2

Caseta 2 – Efectul de optimizare al procedurii accelerate asupra procesului de aprobare 
a proiectelor majore 

).  

Curtea a analizat dacă procedura accelerată bazată pe utilizarea notelor de finalizare a acțiunii a avut 

un efect asupra duratei de timp necesare pentru adoptarea de către Comisie a deciziilor privind 

proiecte majore sprijinite de JASPERS. Curtea a constatat că, în medie, deciziile luate în urma 

procedurii accelerate erau cu aproximativ 35 % mai rapide decât deciziile bazate pe procedura 

normală.  

66. În ceea ce privește perioada de programare 2014-2020, Comisia adoptase, până la 

sfârșitul anului 2016, 17 decizii privind proiecte majore noi care făcuseră obiectul procedurii 

PSA (a se vedea punctul 53), durata medie a procesului de aprobare fiind de 111 zile33

În general, JASPERS a avut un impact asupra calității proiectelor majore auditate 

. 

Aceasta reprezintă o îmbunătățire considerabilă față de situația din perioada de 

programare 2007-2013.  

67. Curtea a analizat impactul serviciilor de consultanță ale JASPERS asupra calității 

proiectelor majore. În acest scop, a fost evaluat impactul pe care serviciile de consultanță l-

au avut asupra sferei sau a rezultatelor planificate ale proiectelor majore, asupra rezultatelor 

sau a impactului acestora, asupra costurilor, precum și asupra termenelor de execuție. În 

cazul a peste jumătate din proiectele auditate, JASPERS a acceptat cererile statelor membre 

de a se implica pentru prima dată în etapa cererii de finan țare, cu scopul de a evalua 

                                                      

33 Cu deducerea întreruperilor. 
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documentația din dosarul cererii de finanțare (a se vedea punctul 55). Tabelul 3 prezintă 

concluziile cuantificate pentru toate proiectele majore auditate de Curte.  

Tabelul 3

 

 – Impactul serviciilor de consultanță ale JASPERS asupra anumitor parametri de 

calitate ai proiectelor majore auditate 

1 Numărul de proiecte majore (dintr-un total de 20) care, la data auditului Curții, se aflau într-un 
stadiu suficient de avansat pentru a permite formularea unei concluzii. 
Notă:  
Niciun impact – nu există nicio dovadă a unor schimbări rezultate din impactul JASPERS asupra 
aspectelor analizate. 
Impact moderat – există dovezi ale unor schimbări minore rezultate din impactul JASPERS asupra 
aspectelor analizate. 
Impact semnificativ – există dovezi clare ale unor schimbări substanțiale (tangibile) rezultate din 
impactul JASPERS asupra aspectelor analizate. 
Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza examinării eșantionului de intervenții individuale 
legate de proiecte majore. 

68. Per ansamblu, în majoritatea cazurilor, JASPERS a avut un impact cel puțin asupra unuia 

dintre cei patru parametri de calitate ai proiectelor majore auditate. În ceea ce prive ște sfera 

sau realizările planificate ale proiectelor majore auditate, Curtea a constatat că JASPERS 

a avut un impact redus sau nu a avut niciun impact în cele mai multe cazuri. Au fost însă 

identificate și exemple în care se obținuse un impact semnificativ. De asemenea, s-a 

observat că asistența acordată de JASPERS avusese un impact asupra costurilor planificate în 

cazul a aproximativ două treimi din proiectele majore auditate. În ceea ce prive ște 

rezultatele planificate sau impactul proiectelor majore auditate, Curtea a constatat că, în cea 

mai mare parte, JASPERS a avut un impact nesemnificativ sau nu a avut niciun 

impact. Caseta 3

Niciun 
impact

Impact 
limitat

1 Sfera/realizările proiectului 58% 26% 16% 19
2 Costul proiectului 35% 45% 20% 20

3 Rezultatele/impactul proiectului 63% 32% 5% 19

4
Calendarul de implementare a 
proiectului

95% 5%  - 19

Impact în cursul planificării

Aspectul vizat Eșantionul 
de proiecte1

Impact 
semnificativ

Fără impact semnificativ

 prezintă o serie de exemple în acest sens. 
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Caseta 3 – Exemple de cazuri în care JASPERS a avut un impact moderat sau un impact semnificativ 
asupra sferei, a realizărilor, a costurilor sau a rezultatelor planificate pentru două proiecte majore 
din Malta și Polonia 

În cadrul unui proiect finanțat prin Fondul de coeziune în Malta, care avea ca obiect construcția unei 

infrastructuri naționale de gospodărire a apelor pluviale, Curtea a constatat că asistența acordată de 

JASPERS a avut drept rezultat o revizuire semnificativă a concepției și a sferei proiectului, implicând 

o reducere în ceea ce privește reutilizarea apei pluviale, deoarece justificarea economică pentru 

această parte a proiectului era slabă. În schimb, JASPERS a recomandat factorilor responsabili de 

planificarea proiectului să se concentreze asupra infrastructurii de protecție în caz de inundații în 

zonele care prezentau cele mai mari riscuri. Această recomandare a determinat o creștere de 

aproximativ 11 % a valorii-țintă planificate pentru obiectivul respectiv (creșterea capacității de 

captare a apei din inundații). Prin urmare, valoarea-țintă stabilită pentru unul dintre rezultatele 

proiectului, și anume numărul de locuitori protejați împotriva inundațiilor, a crescut cu aproximativ 

226 %. Această revizuire semnificativă a sferei și a concepției de la baza proiectului a determinat 

o scădere la 62,5 milioane de euro a costurilor planificate. Autoritățile malteze indicaseră inițial 

costuri planificate de până la 70 de milioane de euro.  

În cadrul unui proiect finanțat prin Fondul de coeziune în Polonia, care avea ca obiect construcția 

unei stații de epurare a apelor uzate, Curtea a constatat că asistența acordată de JASPERS a avut un 

impact moderat, concretizat prin extinderea sferei planificate a proiectului pentru a include lucrări de 

modernizare vizând îmbunătățirea calității apei potabile. Această extindere a antrenat creșteri la 

nivelul realizărilor și al rezultatelor planificate ale proiectului. De asemenea, JASPERS a avut un 

impact moderat asupra costurilor planificate ale proiectului. Consultanța acordată de JASPERS a avut 

ca rezultat o creștere de aproximativ 7,5 % a finanțării din partea UE. În plus, JASPERS a oferit 

recomandări cu privire la modalități de optimizare a supravegherii lucrărilor de construcție din cadrul 

proiectului. 

69. În cele mai multe cazuri, Curtea a constatat că JASPERS nu a avut niciun impact asupra 

calendarului planificat de implementare a proiectelor majore auditate (a se vedea tabelul 3

70. Curtea a analizat, printre altele, și măsura în care parametrii de calitate planificați ai 

proiectelor au fost într-adevăr respectați. În cazul proiectelor majore suficient de avansate 

pentru a permite Curții să formuleze concluzii, s-a observat că valorile-țintă au fost atinse 

integral sau parțial pentru majoritatea indicatorilor de realizare. Doar 40 % din proiecte și-au 

). 
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atins pe deplin rezultatele. Peste jumătate dintre proiecte au înregistrat depă șiri de costuri. 

Toate proiectele majore auditate cunoscuseră întârzieri, media acestora fiind de 22 de luni în 

raport cu termenul inițial de finalizare specificat în acordul de finanțare. Mai multe detalii în 

acest sens sunt prezentate în tabelul 4. Curtea nu a identificat elemente de probă care să 

arate faptul că aceste întârzieri sau depășiri de costuri erau legate de participarea JASPERS. 

Tabelul 4

 

 – Realizarea efectivă a valorilor-țintă stabilite pentru indicatorii proiectului și 

asociate cu parametrii de calitate 

1 Numărul de proiecte majore (dintr-un total de 20) care, la data auditului Curții, se aflau 
într-un stadiu suficient de avansat pentru a permite formularea unei concluzii. 
Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza examinării eșantionului de intervenții individuale 
legate de proiecte majore. 

71. În plus față de eșantionul de proiecte majore selectate, Curtea a auditat în detaliu trei 

intervenții individuale referitoare la trei proiecte non-majore. Nu a fost observat un impact 

semnificativ asupra sferei, a realizărilor, a rezultatelor, a impactului, a costurilor sau 

a termenelor de execuție a proiectelor, cu o singură excepție (un proiect din Croația). În 

acest caz, asistența oferită de JASPERS a contribuit la utilizarea eficientă a noilor 

echipamente (și, prin urmare, la eficiența planificată a proiectului). 

72. În ceea ce privește aceste trei intervenții, beneficiarii și autoritățile naționale urmaseră în 

general recomandările JASPERS. S-a constatat însă că nu existau mecanisme adecvate care să 

permită beneficiarilor, autorităților naționale, JASPERS și Comisiei să facă un schimb util de 

informații cu privire la cele mai bune modalități de a utiliza consultanța JASPERS pentru 

proiectele non-majore. În niciunul dintre cele trei proiecte analizate, cererea de finan țare 

Nu Parțial Integral
Eșantionul 

de proiecte1

1 Sfera/realizările proiectului  - 20% 80% 10
2 Costul proiectului 54%  - 46% 11

3 Rezultatele/impactul proiectului 20% 40% 40% 5

4 Calendarul de implementare a proiectului 100%  -  - 19

Aspectul vizat

Au fost atinse valorile-țintă stabilite pentru 
indicatorii aferenți proiectului?
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depusă la autoritatea națională competentă nu era însoțită de o notă de finalizare a acțiunii, 

deși JASPERS emisese un astfel de document. 

73. În fine, Curtea a evaluat dacă proiectele majore asistate de JASPERS erau mai puțin 

vulnerabile la erori decât proiectele care nu beneficiaseră de asisten ță. În acest sens, au fost 

utilizate rezultatele exercițiului de audit de conformitate realizat de Curte în 2014 și 2015. În 

cadrul acestuia, Curtea desfășurase audituri de conformitate cu privire la 68 de proiecte 

majore din toate statele membre. Dintre acestea, 34 beneficiaseră de asistența JASPERS. Per 

ansamblu, s-a constatat că proiectele asistate de JASPERS erau mai pu țin afectate de erori 

decât proiectele neasistate: (44 % din proiectele asistate și 56 % din cele neasistate 

conțineau erori). 

74. La data exercițiilor de audit de conformitate, 12 dintre cele 20 de proiecte majore erau 

suficient de avansate pentru a permite Curții să analizeze dacă valorile-țintă stabilite pentru 

indicatorii de realizare și de rezultat fuseseră într-adevăr atinse. Astfel, Curtea a constatat că 

50 % din valorile-țintă stabilite în cadrul proiectelor asistate de JASPERS fuseseră atinse, în 

comparație cu numai 25 % în cazul proiectelor neasistate.  

JASPERS nu a putut avea un impact asupra absorbției fondurilor UE în cazul proiectelor 

auditate 

75. Se preconiza că JASPERS ar urma să contribuie la creșterea absorbției prin accelerarea 

procesului decizional de la nivelul Comisiei. La data auditului, 19 dintre cele 20 de proiecte 

majore auditate erau suficient de avansate pentru a permite Curții să analizeze dacă JASPERS 

a avut un efect semnificativ asupra absorbției fondurilor UE. Or, în cazurile auditate, Curtea 

nu a identificat probe care să demonstreze că JASPERS a avut un astfel de efect.  

76. Această situație se explică în primul rând prin întârzierile survenite la nivel de proiect (în 

medie, proiectele majore auditate au înregistrat întârzieri de 22 de luni). Peste o treime 

dintre proiecte au trebuit să fie parțial transferate în perioada de programare ulterioară (a se 

vedea punctul 41).  
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77. Un alt motiv care explică lipsa unui impact asupra absorbției a fost metoda de declarare 

a cheltuielilor pentru proiecte majore. Astfel, costurile care sunt eligibile pentru rambursare 

din fondurile UE sunt declarate („certificate”) Comisiei, care le rambursează apoi statului 

membru. Între începutul perioadei de programare 2007-2013 și anul 2009, statele membre 

puteau declara cheltuieli aferente proiectelor majore doar după ce acestea fuseseră 

aprobate de către Comisie. Începând din 2009 însă34

78. O mare parte din proiectele majore auditate de Curte beneficiaseră de acest mecanism: 

în cazul a 53 % din proiecte, cheltuielile eligibile fuseseră prezentate Comisiei înainte ca 

aceasta să adopte o decizie cu privire la proiectul în cauză. În aceste cazuri, durata medie de 

timp scursă între prima declarație de costuri și decizia Comisiei a fost de 23 de luni.  

, legislația a permis statelor membre să 

declare costurile după aprobarea proiectului la nivel național, dar înainte de decizia Comisiei. 

În acest caz, contribuția JASPERS nu are niciun efect asupra absorbției, întrucât banii vor fi 

cheltuiți indiferent de asistența oferită de JASPERS în cadrul proiectului respectiv, cu 

excepția cazului în care Comisia respinge cererea de finanțare aferentă.  

Impactul JASPERS asupra capacității administrative a statelor membre nu a condus 

deocamdată la o independență mai mare față de asistența JASPERS 

79. Curtea și-a propus să verifice dacă JASPERS și-a îndeplinit obiectivul de dezvoltare 

a capacității administrative a statelor membre de a pregăti, aproba și implementa proiecte. 

Dacă acest obiectiv ar fi fost atins, ar fi trebuit să conducă la o situație în care statele 

membre utilizează experiența acumulată pentru proiectele și exercițiile de programare 

ulterioare, devenind astfel mai puțin dependente de asistența tehnică oferită de Comisie 

(inclusiv de JASPERS).  

                                                      

34 Regulamentul (CE) nr. 284/2009 al Consiliului din 7 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite 
dispoziții privind gestiunea financiară (JO L 94, 8.4.2009, p. 10). 
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Începând din 2012, JASPERS a pus un accent din ce în ce mai puternic pe consolidarea 

capacității administrative în statele membre 

80. Documentul de reflecție publicat de Comisia Europeană în 2005 preconiza o evaluare a 

JASPERS după doi ani. Prin urmare, din perspectiva Comisiei, JASPERS era un instrument de 

tranziție, care urma să contribuie la dezvoltarea capacității administrative a statelor membre 

de a gestiona fondurile UE și de a pregăti și implementa proiecte în conformitate cu cerințele 

UE. Documentul de reflecție preconiza totodată că, în unele cazuri, JASPERS va recomanda 

statelor membre vizate diferite modalități de consolidare a capacității administrative, de 

exemplu prin crearea de unități de implementare cu responsabilități legate de gestionarea 

proiectelor. Până în 2012, nu au existat alte documente care să precizeze mai în detaliu 

acțiunile pe care JASPERS ar urma să le întreprindă în vederea consolidării capacităților 

administrative ale statelor membre.  

81. Platforma de colaborare a JASPERS (Networking Platform) a fost creată abia în urma 

raportului de evaluare publicat de Comisie în 2012, scopul acesteia fiind de a veni în 

completarea serviciilor de consultanță pentru proiecte și de a crește sprijinul oferit statelor 

membre în efortul de îmbunătățire a capacității lor administrative. Platforma urmărea să 

îndeplinească aceste obiective prin schimburi de cunoștințe și activități direcționate de 

consolidare a capacităților, precum și prin promovarea difuzării de bune practici și 

a schimbului de experiență între statele membre.  

82. Pentru perioada de programare 2014-2020, Comisia și BEI au decis să extindă și să 

îmbunătățească activitățile de consolidare a capacităților desfășurate de Platforma de 

colaborare a JASPERS. Astfel, în 2014, JASPERS a creat Centrul de competențe și colaborare 

(Network and Competence Centre), sub forma unui serviciu al cărui obiectiv principal este de 

a dezvolta în continuare activitățile de consolidare a capacităților adresate autorităților 

naționale și beneficiarilor proiectelor.  
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Statele membre rămân foarte interesate de sprijinul JASPERS pentru îmbunătățirea 

capacității lor administrative 

83. În ceea ce privește intervențiile individuale auditate legate de proiecte, atât autoritățile 

naționale, cât și beneficiarii au declarat că JASPERS a avut un impact pozitiv asupra 

capacității lor administrative, deși unele dintre aceste părți au declarat că rămân în 

continuare foarte dependente de asisten ța JASPERS. Această observație a fost confirmată de 

instituțiile supreme de audit din Polonia și Croația în cursul auditului coordonat. Autoritățile 

naționale și beneficiarii nu au fost însă în măsură să pună la dispoziția Curții documente 

justificative care să demonstreze că acest impact a existat într-adevăr. 

84. Curtea a auditat, de asemenea, nouă intervenții de natură orizontală cu potențial 

strategic lansate între 2008 și 2014 și 33 % dintre acestea (3 din 9 intervenții) au avut într-

adevăr un impact strategic semnificativ, iar alte 22 % au avut un impact mai limitat (2 din 

9 intervenții). Pentru restul de 45 % (4 din 9 intervenții), nu a fost identificat niciun impact 

strategic. În șase dintre aceste cazuri, Curtea nu a putut să identifice însă elemente de probă 

care să demonstreze un eventual impact al JASPERS asupra capacită ții administrative. În 

celelalte trei cazuri, JASPERS avusese un impact limitat (în principal la nivelul autorită ților 

naționale și al beneficiarilor) (a se vedea caseta 4

Caseta 4 – Exemplu de caz în care JASPERS a avut un impact limitat asupra capacității 
administrative în Malta din cauza ratei de rotație a personalului 

). 

Una dintre intervențiile strategice de tip orizontal auditate în Malta viza dezvoltarea capacității unei 

autorități de management de a analiza și de a monitoriza anumite aspecte ale proiectelor 

generatoare de venituri (cum ar fi analiza cost-beneficiu). Curtea a observat că asistența din partea 

JASPERS a contribuit la transferul de cunoștințe către autoritățile malteze, către beneficiari și către 

o firmă privată de consultanță. Pe de altă parte însă, s-a constatat că această capacitate crescută nu 

a fost menținută în cursul perioadei de programare 2014-2020, deoarece întregul personal al 

autorității de management responsabil de analiza cost-beneficiu în perioada de programare 

2007-2013 s-a mutat în alte instituții. În consecință, la sfârșitul anului 2016, JASPERS a aprobat 

o cerere din partea autorităților malteze și a lansat o intervenție similară pentru noua perioadă de 
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programare, intitulată „Consolidarea capacităților și sprijin pentru actualizarea documentelor de 

orientare privind analiza cost-beneficiu”. 

85. Măsurile de consolidare a capacităților promovate de JASPERS ar fi trebuit să se 

integreze în cadrul acțiunilor de consolidare a capacităților întreprinse de Comisie. Or, în 

perioada de programare 2007-2013, aceste din urmă acțiuni au constat în principal în măsuri 

reactive. Curtea a observat însă că, în perioada de programare 2014-2020, Comisia a urmat 

o abordare mai proactivă și mai bine coordonată. Astfel, ea a publicat în noiembrie 2013 

o strategie privind asistența tehnică și a înființat o unitate consacrată consolidării 

capacităților. Curtea a observat însă că această strategie nu conținea nicio trimitere la 

o eventuală coordonare între activitățile de consolidare a capacităților desfășurate direct de 

către Comisie și cele propuse de JASPERS. 

Deficiențe semnificative în planificarea, monitorizarea și evaluarea activităților JASPERS au 

pus în pericol buna funcționare a acestei inițiative 

86. Curtea și-a propus să evalueze dacă sistemul de planificare, de monitorizare și de 

evaluare a inițiativei JASPERS fusese definit în mod cuprinzător și pus în aplicare în 

consecință. În cazul în care sistemul ar fi fost instituit în mod corespunzător, ar trebui să 

existe informații suficiente cu privire la performanța JASPERS care să fie puse la dispoziția 

Comitetului director și, în special, a Comisiei, pentru a-i permite acesteia să aducă 

modificările necesare la nivelul activităților și să stabilească direcția viitoare a acestei 

inițiative. De asemenea, sistemul ar trebui să permită monitorizarea îndeplinirii în timp util 

a obiectivelor operaționale ale JASPERS, evaluarea impactului său global, precum și 

examinarea bunei gestiuni financiare a inițiativei. 

Curtea a constatat deficiențe semnificative în ceea ce privește planificarea activităților 

JASPERS 

87. Între 2007-2009 și 2014-2016, media efectivului de personal al JASPERS a crescut cu 73 % 

pentru a se face față volumului de lucru preconizat (a se vedea tabelul 1 pentru mai multe 

detalii referitoare la personalul JASPERS). Numărul global al tuturor interven țiilor JASPERS 
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create (și care nu au fost refuzate, suspendate sau anulate) a scăzut însă cu aproximativ 32 % 

între aceste două perioade. În opinia Curții, această situație se explică în principal prin 

caracterul excesiv de optimist al estimărilor Comisiei cu privire la numărul și calendarul 

proiectelor majore care ar urma să fie prezentate în perioada de programare 2014-2020 

(a se vedea și punctul 52 în ceea ce privește IQR).  

88. Estimările Comisiei sunt un element-cheie pentru planificarea necesarului de personal al 

JASPERS. Numărul preconizat de proiecte majore este estimat de Comisie pe baza 

informațiilor furnizate de statele membre. Aceste informații acoperă atât proiecte majore 

noi, cât și proiecte majore aflate în întârziere, care au trebuit să fie reportate din perioada 

anterioară de programare (așa-numitele „proiecte fazate”). Cu excepția Poloniei, niciun stat 

membru nu a prezentat un număr de proiecte care să se apropie cât de cât de numărul pe 

care îl estimase inițial. A se vedea defalcarea pe stat membru, din 2014 până în 2016, 

prezentată în figura 6. 
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Figura 6

 

 – Numărul estimat și numărul real de proiecte majore depuse între 2014 și 

sfârșitul anului 2016, per stat membru 

Sursa: cifre ale Comisiei Europene. 

89. În ianuarie 2015, Comisia a estimat că, în întreaga perioadă de programare 2014-2020, 

vor fi depuse 582 de cereri pentru proiecte majore, dintre care 478 pentru proiecte majore 

noi. Dintre cele 582 de cereri (478 de cereri noi), se estima că 349 (262 de cereri noi) vor fi 

prezentate până la sfârșitul anului 201635. În realitate, până la 19 aprilie 2017, fuseseră 

prezentate doar 76 de cereri (dintre care 45 de cereri pentru proiecte noi). Din aceste 45 de 

cereri (noi) depuse, doar o treime beneficiaseră de asistență din partea JASPERS (a se 

vedea figura 7

                                                      

35 Cu titlu de comparație, în perioada de programare 2007-2013, Comisia adoptase decizii pozitive 
cu privire la 972 de proiecte majore. 
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Figura 7

 

 – Estimări excesiv de optimiste cu privire la volumul de proiecte majore noi care ar 

urma să fie depuse 

Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza informațiilor furnizate de Comisie. 

90. Deși Comisia știa, din propria experiență, că previziunile statelor membre fuseseră mai 

degrabă optimiste, Curtea a constatat că acestea nu au fost ajustate în mod corespunzător în 

vederea planificărilor cu privire la personalul JASPERS. Între 2006 și 2013, efectivul total de 

personal36 a fost, în general, proporțional cu numărul de intervenții finalizate de consultanță 

legate de proiecte majore. Începând din 2014 însă, în ciuda unei cre șteri suplimentare 

a efectivului, numărul acestui tip de intervenții finalizate pe an a scăzut semnificativ (a se 

vedea figura 8

                                                      

36 Exprimat în echivalent normă întreagă. 

). 

972

478

262

45

513

150

200

400

600

800

1000

1200

2007-2013, cu decizie
pozitivă adoptată de

Comisie

Nr. total estimat pentru
2014-2020

Nr. estimat la sfâr șitul 
lui 2016

Proiecte efectiv
prezentate până la 19

aprilie 2017

Proiecte majore - total
(prezentări noi)

incl. proiecte majore -
- cu asistență prin JASPERS

N
um

ăr
ul

 d
e 

pr
oi

ec
te

 m
aj

or
e



51 

 

Figura 8

 

 — Evoluția numărului de intervenții finalizate ale JASPERS legate de proiecte 

majore și evoluția efectivului de personal al JASPERS (echivalent normă întreagă) în 

perioada 2006-2016  

Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza datelor din baza de date JASPERS (situația din 

decembrie 2016). 
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performanță și zece statistici tematice37

92. În cele patru state membre vizitate, monitorizarea efectuată de către autorită țile 

naționale se limita la progresul planurilor de acțiune JASPERS și al proiectelor asistate, dar 

Curtea a constatat că, și în aceste condiții, mai multe intervenții JASPERS lipseau din 

planurile de acțiune sau fuseseră definite într-un mod care făcea dificilă monitorizarea (a se 

vedea 

. Comitetului director i-au fost însă raportați numai 

patru indicatori de performanță (trei indicatori de realizare și unul de rezultat).  

caseta 5

Caseta 5 – Utilizarea unor intervenții vag definite a afectat monitorizarea JASPERS în Croația 

). Nu a existat nicio evaluare a impactului JASPERS asupra capacității 

administrative.  

Curtea a identificat o serie de cazuri în care JASPERS a creat intervenții orizontale vag definite și 

atotcuprinzătoare, cu o sferă și un calendar lipsite de claritate, cu scopul de a răspunde diferitor 

activități ad hoc al căror domeniu de aplicare nu fusese delimitat în mod corespunzător în prealabil. 

Instituția supremă de audit din Croația a semnalat efectele negative ale acestei practici asupra 

monitorizării activităților JASPERS legate de proiecte și asupra rezultatelor la nivel național. 

93. JASPERS și-a axat monitorizarea realizărilor pe numărul de intervenții finalizate. Această 

abordare a fost aplicată pentru toate tipurile de interven ții, cu excepția evaluărilor IQR și 

PSA; Curtea a observat însă că valorile-țintă, pe care Comitetul director al JASPERS le 

introdusese abia în 2010, nu erau clar definite sau lipseau cu desăvârșire. Principalul 

indicator utilizat efectiv de către JASPERS pentru a monitoriza rezultatele în vederea 

                                                      

37 Cei zece indicatori de performanță erau împărțiți în cinci indicatori-cheie și cinci indicatori 
suplimentari. Cei cinci indicatori-cheie de performanță erau: „numărul de acțiuni JASPERS 
finalizate”, „numărul de cereri de proiecte asistate de JASPERS care au fost prezentate 
DG REGIO”, „progresul acțiunilor JASPERS în ciclul de viață al proiectului”, „feedbackul din 
partea beneficiarului” și „feedbackul din partea biroului de țară din cadrul DG REGIO”. Cei cinci 
indicatori suplimentari erau: durata de timp între data de început și data de finalizare 
a intervenției, timpul necesar pentru aprobarea proiectelor asistate de JASPERS și a proiectelor 
neasistate, numărul de acțiuni derulate per expert, costul per acțiune până la finalizare și 
feedbackul din partea autorităților de management. Cele zece statistici tematice includeau 
statistici privind eficiența JASPERS, de exemplu în ceea ce privește costul utilizării resurselor per 
țară și per subsector, numărul acțiunilor care au beneficiat de asistența JASPERS și durata de 
timp între data de finalizare a intervenției și depunerea cererii de finanțare. 
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raportării către Comitetul director este reprezentat de timpul necesar pentru aprobarea 

proiectelor majore, aceasta din urmă fiind o sarcină care revine Comisiei. JASPERS a utilizat 

acest indicator pentru un exercițiu anual de evaluare comparativă cu proiecte majore 

neasistate, care nu a implicat însă o analiză mai aprofundată la nivel de sector. Mai mult, 

Curtea a remarcat faptul că acest indicator nu a fost utilizat pentru proiectele non-majore, 

care sunt aprobate de autoritățile naționale, chiar dacă această posibilitate a fost avută în 

vedere de Comitetul director. Curtea nu a identificat o monitorizare a rezultatelor nici în 

cazul intervențiilor individuale legate de proiecte non-majore și nici în cazul intervențiilor de 

consultanță orizontală/strategică sau al evaluărilor IQR/PSA. 

94. În plus față de un indicator de rezultat raportat Comitetului director, Curtea a identificat 

alți trei indicatori axați într-o mai mare măsură pe rezultate, care priveau proiectele majore. 

Acești trei indicatori fuseseră raportați Comitetului director o singură dată, în iunie 2016, și 

acopereau întreaga perioadă începând din 2008. Ei au fost măsurați cu ajutorul 

„formularelor de feedback” care trebuie completate de către beneficiarii asisten ței acordate 

de JASPERS. Exercițiul a fost stopat întrucât rata de răspuns la aceste formulare era scăzută, 

iar rezultatele obținute în legătură cu diferitele tipuri de intervenții ale JASPERS au fost 

extrem de pozitive.  

95. Curtea nu a identificat niciun indicator de performanță și nicio statistică referitoare la 

monitorizarea impactului JASPERS asupra capacității administrative a statelor membre. În 

plus, acest aspect nu a fost acoperit în niciunul dintre rapoartele de monitorizare. 

Evaluările JASPERS recomandă continuarea inițiativei, dar au pus în evidență o serie de 

neajunsuri care trebuie remediate 

96. În 2010, BEI a realizat o evaluare a rolului său în cadrul inițiativei JASPERS. Acest raport 

a fost pus la dispoziția Comitetului director și a Comisiei. În 2012, a avut loc o altă evaluare a 

JASPERS, realizată în numele Comisiei; aceasta a considerat că era vorba de un exercițiu 

echivalent cu evaluarea intermediară planificată, dar întârziată, pentru perioada de 

programare 2007-2013 (a se vedea punctul 23). Ambele evaluări au vizat realizările, 

rezultatele și impactul global al JASPERS. Evaluarea desfășurată în 2010 de BEI a semnalat 
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unele elemente contradictorii la nivelul rezultatelor JASPERS. De exemplu, în această 

evaluare se arăta că cele mai multe intervenții JASPERS nu au avut nicio influență asupra 

formei fizice a unui proiect și, prin urmare, nicio influență asupra calității sale subiacente. Cu 

toate acestea, în cazul în care calitatea unui proiect a fost realmente îmbunătățită, acest 

lucru a determinat, în general, întârzieri suplimentare, ceea ce a avut un efect negativ asupra 

absorbției fondurilor UE. În plus, reorientarea priorităților inițiativei către pregătirea de 

proiecte mature, gata de lansare – reorientare menită să promoveze absorbția – 

a îndepărtat JASPERS de accentul pus pe consolidarea capacităților. Concluzia de ansamblu 

a evaluării de către BEI este prezentată în caseta 6

Caseta 6 – Concluzia de ansamblu a evaluării de către BEI 

. 

„[…] prioritățile inițiativei ar trebui să fie revăzute din perspectiva unei evaluări oficiale a nevoilor, iar 

BEI ar trebui să procedeze la un bilanț al implicării sale, pe baza experienței operaționale dobândite 

până în prezent, pentru a decide dacă și sub ce formă este cazul să continue această implicare, într-

un mod care să îi protejeze reputația și să permită o exploatare optimă a resurselor sale valoroase 

care sunt deja limitate. Din dovezile existente rezultă cu claritate faptul că inițiativa este pe deplin 

justificată și probabil are în continuare o contribuție importantă de adus.” 

97. Niciuna dintre cele două evaluări nu a acoperit performanța JASPERS în ceea ce privește 

intervențiile sale individuale legate de proiecte non-majore. Cea mai recentă evaluare, 

realizată de Comisie în 2012, conținea informații cu privire la obiectivul principal al JASPERS 

legat de impactul asupra calității proiectelor. Potrivit AECOM, „inițiativa JASPERS s-a dovedit 

a fi foarte importantă pentru statele membre la elaborarea de proiecte și de cereri de 

finanțare”. În raportul său, AECOM recomanda de asemenea ca „JASPERS să continue să 

funcționeze, întrucât în rândul statelor membre există în continuare o cerere puternică 

pentru serviciile sale”38

                                                      

38 JASPERS Evaluation, raport final din 13 decembrie 2012, AECOM. 

. Lansarea evaluării intermediare pentru perioada de 

programare 2014-2020, programată pentru anul 2017, a fost amânată de către Comisie 

pentru primul trimestru al anului 2018.  
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98. În general, Curtea nu a identificat în cele patru state membre vizitate proceduri oficiale 

referitoare la evaluarea realizărilor, a rezultatelor și a impactului global al asistenței acordate 

de JASPERS. Polonia a fost singurul stat membru în care Curtea a identificat dovezi care 

demonstrau că au avut loc evaluări: este vorba de un sondaj realizat de organismul de 

coordonare în 2007 și de o evaluare desfășurată în numele Ministerului Dezvoltării în 2010. 

Instituția supremă de audit din Polonia a semnalat în cadrul auditului coordonat lipsa de 

evaluări sistematice cu privire la inițiativa JASPERS la nivel național, deși planuri în acest sens 

existau încă din 2012. 

Utilizarea efectivă a recomandărilor JASPERS nu a fost verificată decât într-o măsură 

limitată 

99. Curtea a observat că JASPERS nu verifica decât într-o măsură foarte limitată dacă 

concluziile și recomandările sale (realizările) erau aplicate în cursul procesului de aprobare 

a proiectelor majore. Informațiile necesare pentru a efectua verificări de acest tip provin din 

patru surse principale.  

100. Înainte de lansarea funcțiilor de evaluare IQR și PSA, rolul JASPERS în cadrul procedurii 

de aprobare a proiectelor majore se încheia odată cu emiterea notei de finalizare a acțiunii. 

În cazul în care Comisia întrerupea procesul de aprobare, JASPERS putea solicita însă un 

feedback pentru a vedea care a fost problema (în cazul în care statul membru era de acord). 

În ceea ce privește intervențiile individuale auditate legate de proiecte majore, Curtea 

a constatat că JASPERS obținuse aceste informații în doar 47 % din cazuri. 

101. O altă sursă de informații, care poate fi utilizată doar pentru proiectele majore, este 

mecanismul de feedback din partea DG REGIO către JASPERS. Cu toate acestea, potrivit 

JASPERS, rata de răspuns la aceste formulare era scăzută. 

102. O a treia sursă de informații este reprezentată de accesul la baza de date a Comisiei. 

Deși JASPERS are acces la această bază de date, Curtea a constatat că proiectele majore 

individuale nu puteau fi identificate în aproximativ 24 % din cazuri, chiar dacă intervențiile 

aferente fuseseră finalizate. 
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103. A patra sursă de informații, singura care acoperea și proiectele non-majore, consta în 

chestionarul anual de feedback trimis de JASPERS autorită ților de management naționale 

implicate în aprobarea proiectelor subiacente. JASPERS a colectat aceste informații numai 

într-unul dintre statele membre vizitate (România) și numai pentru un program operațional. 

104. Curtea nu a identificat nicio dovadă care să demonstreze că JASPERS verificase în mod 

sistematic modul în care recomandările sale fuseseră utilizate în implementarea proiectelor 

majore sau non-majore asistate. S-a observat, de asemenea, că sistemul de monitorizare nu 

conținea nicio informație cu privire la implementarea efectivă a proiectelor asistate, de 

exemplu cu privire la întârzierile în implementare, la depășirile de costuri sau la problemele 

legate de achiziții. Nu a fost identificat niciun element de probă cu privire la un eventual 

feedback referitor la implementarea efectivă a proiectelor adresat JASPERS de către Comisie 

pe baza informațiilor incluse în rapoartele anuale de implementare pe care statele membre 

le trimit Comisiei.  

105. Eșantionul de audit al Curții a inclus patru intervenții referitoare la șase proiecte majore 

pentru care JASPERS emisese un aviz general negativ. În toate acestea cazuri, cu excep ția 

unuia, beneficiarii și autoritățile naționale urmaseră recomandarea JASPERS și nu au 

prezentat deci proiectele respective Comisiei. Într-unul dintre cazuri, statul membru a decis 

ulterior să reducă sfera proiectului și să îl continue ca proiect non-major, fără să abordeze 

însă toate problemele ridicate de JASPERS.  

106. În ceea ce privește utilizarea efectivă a consultanței orizontale/strategice din partea 

JASPERS, Curtea nu a identificat decât o singură sursă de informații, și anume un formular de 

feedback trimis de JASPERS pentru a fi completat de autoritățile naționale care beneficiaseră 

de consultanța respectivă. Rata de răspuns pentru acest exercițiu a fost de asemenea 

scăzută (aproximativ 32 % în toate statele membre).  
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Curtea a constatat unele deficiențe în monitorizarea și evaluarea eficienței și a eficacității 

JASPERS 

107. Pentru a evalua eficiența JASPERS, Curtea a comparat realizările inițiativei cu resursele 

utilizate. Informațiile necesare în acest sens sunt prezentate sub forma unor indicatori. În 

2008, Comitetul director a aprobat trei indicatori de realizare39 (a se vedea și punctul 91) și 

trei indicatori de resurse40. Cu toate acestea, Curtea a constatat că doar indicatorii de 

realizare fuseseră evaluați în mod sistematic și, chiar și în acest caz, au fost observate 

anumite deficiențe (a se vedea punctele 92-94

108. Doi dintre indicatorii de resurse nu au fost evalua ți deloc. Pentru cel de al treilea 

indicator, și anume „durata de timp între data de început și data de finalizare a intervenției”, 

erau disponibile unele date, dar acestea nu fuseseră niciodată utilizate pentru a sta la baza 

unei analize a eficienței. În plus, datele respective erau incomplete, deoarece nu conțineau 

informații referitoare la intervențiile suspendate, refuzate sau anulate. Aceste intervenții 

reprezentau în jur de 21 % din totalul intervențiilor create până în ianuarie 2017 și 8 % din 

volumul de lucru al JASPERS. 

). 

109. JASPERS dispunea de un sistem de înregistrare a timpului consacrat fiecărei intervenții. 

Acest sistem ar fi putut servi ca bază de calcul pentru unul dintre indicatorii de resurse, și 

anume „costul per acțiune până la finalizare”. JASPERS a declarat însă că datele înregistrate 

în sistem nu erau suficient de fiabile pentru a putea fi utilizate pentru această analiză. Spre 

sfârșitul anului 2016, personalul JASPERS a început să înregistreze datele într-un alt sistem.  

110. BEI a procedat la o evaluare proprie cu privire la JASPERS în 2010 și a constatat că 

această inițiativă putea fi considerată justificată din punct de vedere economic, dar la un 
                                                      

39 „Numărul de acțiuni JASPERS finalizate”, „numărul de cereri de proiecte asistate de JASPERS 
care au fost prezentate DG REGIO” și „progresul acțiunilor JASPERS în ciclul de viață al 
proiectului”. 

40 „Durata de timp între data de început și data de finalizare a intervenției”, „numărul de acțiuni 
derulate per expert” și „costul per acțiune până la finalizare”. 
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nivel suboptimal. Astfel, în urma acestei evaluări, performan ța de ansamblu a inițiativei, din 

perspectiva atât a eficacității, cât și a eficienței sale, a fost considerată parțial 

nesatisfăcătoare, din două motive. În primul rând, rolul și prioritățile JASPERS nu erau clare: 

în consecință, în termenii folosiți în raportul BEI, „ […] s-a investit timp și resurse 

considerabile pentru a acorda o consultanță care s-a dovedit a fi contrară cerințelor 

Comisiei”. În al doilea rând, prestarea de servicii în mod gratuit a dus la o reducere 

a eficienței în gestionarea intervențiilor JASPERS41

111. Pentru a măsura eficacitatea, Curtea a examinat indicatorii de rezultat disponibili. Au 

fost identificați patru indicatori de rezultat, dar și aceștia prezentau unele neajunsuri (a se 

vedea 

. 

punctele 92-94

Curtea a constatat deficiențe în ceea ce privește eficiența JASPERS  

). 

112. JASPERS nu dispunea de indicatori de resurse adecvați care să permită o evaluare 

a eficienței sale. Curtea a examinat dacă creșterile observate la nivelul bugetului și al 

personalului JASPERS pentru perioada de programare 2014-2020 au fost însoțite de creșteri 

corespunzătoare ale realizărilor JASPERS în ceea ce privește numărul de intervenții finalizate. 

Astfel, s-a constatat că numărul de intervenții finalizate per membru al personalului JASPERS 

scăzuse cu cel puțin 10 % între 2007-2009 și 2014-2016. 

113. Memorandumul de înțelegere din 2006 stabilise la 106,5 milioane de euro contribuția 

indicativă a Comisiei la bugetul JASPERS pentru perioada de programare 2007-2013. În 

realitate, Comisia a contribuit cu o sumă mai mare cu circa 38 % (și anume 147,3 milioane de 

euro plătiți în perioada 2006-2013). În opinia Curții, bugetul general al JASPERS era unul 

generos. În conformitate cu acordul-cadru de parteneriat semnat în 2014, contribu ția 

indicativă a Comisiei la JASPERS în perioada de programare 2014-2020 urma să crească până 

                                                      

41 A se vedea Synthesis Report – Evaluation of the EIB Role in the JASPERS initiative, 
decembrie 2010. 
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la 250 de milioane de euro42. Această sumă se baza pe estimările proprii ale JASPERS cu 

privire la numărul de intervenții planificate, estimări care se sprijineau pe date furnizate de 

statele membre și pe care Curtea le consideră excesiv de optimiste (a se vedea 

și punctele 24, 52 și 89). De asemenea, în raportul de evaluare din 2012 comandat de 

Comisie, AECOM a comparat costurile zilnice cu personalul ale JASPERS cu cele înregistrate 

de alte patru instituții și a constatat că aceste costuri erau considerabil mai mari în cazul 

JASPERS (cu până la 116 %)43

114. În cadrul procesului lor anual de întocmire a bugetului, Comisia și BEI au convenit să 

estimeze costurile cu personalul pe baza costurilor unitare standard. Până în 2014, costul 

unui membru al personalului depindea de sursa de finan țare a postului respectiv, și anume 

Comisia sau BEI. În medie, costurile unitare lunare ale personalului finan țat de BEI erau cu 

aproximativ 40 % mai mari decât costurile aplicate pentru membrii personalului finan țat de 

către Comisie. Curtea a examinat documentația aferentă care i-a fost pusă la dispoziție și nu 

a identificat niciun motiv convingător care să explice această diferență.  

. 

115. Începând din 2014, Comisia și BEI au convenit să utilizeze o metodă diferită pentru 

calcularea costurilor cu personalul. Conform noii metode, costurile standard sunt armonizate 

și se bazează pe experiența personalului; ele nu mai variază deci în funcție de sursa de 

finanțare a postului respectiv. În 2015, Comisia a semnat un acord specific de grant, care 

conținea un buget estimat pe baza vechii metode pentru personalul BEI, precum și rate 

calculate pe baza Acordului-cadru financiar și administrativ (FAFA – Financial and 

Administrative Framework Agreement) pentru personalul Comisiei. Aceste rate din urmă au 

fost înlocuite între timp de rate noi, aplicabile atât pentru personalul Comisiei, cât și pentru 

personalul BEI. Pe baza metodei „mixte” inițiale, costul total estimat al inițiativei în 2015 se 

                                                      

42 260 milioane de euro, inclusiv CEF. 
43 Instituțiile cu care s-a realizat comparația au fost BEI, Agenția Europeană pentru Siguranță 

Maritimă (EMSA), Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) și Eurofound. Costurile cu 
personalul ale JASPERS erau cu 44 % mai mari decât cele ale BEI, cu 79 % mai mari decât cele ale 
EMSA, cu 99 % mai mari decât cele ale Eurofound și cu 116 % mai mari decât cele ale AESA. 
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ridica la 40,3 milioane de euro. Dacă se aplica metoda bazată exclusiv pe ratele FAFA, costul 

era de 37,3 milioane de euro, cu 7,4 % mai mic. Chiar dacă costul total al JASPERS a fost 

recalculat pentru anul respectiv, contribuția Comisiei a rămas aceeași. 

116. Nu au fost găsite dovezi care să ateste faptul că exista o corespondență între costurile 

standard cu personalul ale JASPERS și costul real aferent personalului angajat. Curtea 

a solicitat informații din partea JASPERS cu privire la costurile sale reale (suportate efectiv), 

dar JASPERS a refuzat să le comunice. De asemenea, Curtea a solicitat Comisiei să explice 

modul în care era demonstrat caracterul plauzibil al costurilor standard cu personalul în 

cazul vechii metode utilizate până în 2014 pentru personalul pus la dispozi ție de către BEI. 

Răspunsul primit de la Comisie nu a abordat decât parțial întrebările formulate de Curte. 

117. Concluzia de ansamblu a Curții a fost că existau deficiențe în definirea obiectivelor 

principale ale JASPERS și a rolurilor și responsabilităților acestei inițiative. Prin urmare, 

asistența oferită de JASPERS nu era direcționată suficient către acele activități care 

prezentau cea mai mare valoare adăugată. Totodată, Curtea a constatat deficiențe 

semnificative în structurarea noii funcții de analiză independentă a calității (IQR) din cadrul 

JASPERS pentru perioada de programare 2014-2020, care au antrenat un risc ridicat de lipsă 

de imparțialitate în relația cu funcția consultativă a JASPERS. Curtea a constatat că JASPERS 

avusese un impact asupra calității proiectelor majore. Impactul JASPERS asupra capacității 

administrative a statelor membre nu a condus deocamdată la o independență mai mare față 

de asistența JASPERS. Această constatare, în combinație cu deficiențele observate în 

monitorizarea și evaluarea activităților JASPERS, pune în pericol funcționarea cu succes 

a inițiativei, în special în ceea ce privește eficiența și eficacitatea sa. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Deficiențele existente în definirea obiectivelor principale ale JASPERS au antrenat anumite 

probleme în activitățile sale 

118. Curtea a constatat că obiectivele principale ale JASPERS nu erau suficient de clare și se 

aflau într-un conflict parțial unul cu altul. Acordurile semnate de Comisie și de principalele 
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părți interesate care intervin în relația cu JASPERS nu specificau cum și în ce moment va 

decide Comisia dacă obiectivele principale ale JASPERS au fost atinse. Impactul planificat al 

JASPERS asupra calității proiectelor, asupra absorbției fondurilor UE și a capacității 

administrative nu fusese definit în mod clar. Deși a fost conceput inițial pentru perioada de 

programare 2007-2013, JASPERS s-a transformat într-o inițiativă pe termen mai lung, fiind 

prelungit pentru perioada de programare 2014-2020. JASPERS nu dispune de obiective clare 

și măsurabile care să indice dacă scopul său a fost atins.  

119. Pe lângă aceasta, Curtea a observat că rolurile și responsabilitățile principalelor părți 

interesate nu erau suficient de clare, ceea ce prezintă un risc pentru asigurarea răspunderii 

de gestiune. JASPERS a semnat acorduri privind procedurile de lucru cu statele membre, dar 

nu și cu Comisia. Aceste acorduri nu erau însă suficient de cuprinzătoare, dat fiind că se 

limitau la asistența acordată pentru proiecte și nu acopereau alte tipuri de activități 

desfășurate de JASPERS. În opinia Curții, clienții (indirecți) ai JASPERS sunt Comisia și BEI. 

Însă din punctul de vedere al JASPERS și al Comisiei, singurii clienți sunt statele membre (dar 

nu și în cazul evaluărilor PSA). S-a constatat de asemenea că JASPERS a oferit statelor 

membre o consultanță care era gratuită pentru acestea, angajând și plătind însă în acest 

scop consultați externi. 

120. În numeroase cazuri, Curtea a constatat că asistența JASPERS nu a fost suficient de bine 

direcționată. Acest lucru a contribuit la un număr ridicat de intervenții anulate sau 

suspendate. JASPERS nu stabilise domenii prioritare anume pentru statele membre cărora 

le-a acordat asistență, acționând în schimb pe baza solicitărilor exprimate de acestea. În 

general, JASPERS a dat curs aproape tuturor cererilor de intervenție formulate de statele 

membre, fără să consulte întotdeauna Comisia, care finan ța cea mai mare parte din costul 

JASPERS.  

121. După demararea perioadei de programare 2014-2020, JASPERS a început să acorde 

asistență și pentru proiectele fazate, încurajând în continuare statele membre să utilizeze pe 

scară mai largă asistența sa gratuită și în cursul implementării proiectelor, chiar dacă niciuna 

dintre aceste posibilități de utilizare nu constituia o prioritate. 



62 

 

122. Evaluarea intermediară a JASPERS, realizată în numele Comisiei în 2012, a pus în 

evidență unele neajunsuri cu privire la abordarea strategică a inițiativei și la acordurile de 

lucru, formulând o serie de recomandări în vederea remedierii acestor probleme. Aceste 

deficiențe ar fi trebuit să fie deja abordate înainte de prelungirea JASPERS pentru perioada 

de programare 2014-2020, dar, la momentul auditului, măsurile corective aveau ca rezultat 

o planificare mai puțin exactă, ceea ce le-a redus astfel valoarea strategică. 

Recomandarea 1 

Comisia ar trebui să exercite un control mai puternic asupra planificării strategice de la 

nivelul JASPERS, inclusiv în ceea ce privește toate tipurile de activități desfășurate, ținând 

seama de faptul că JASPERS a fost conceput inițial ca o inițiativă temporară. Mai concret, 

Comisia ar trebui să ia următoarele măsuri: 

(a) să își adapteze planificarea strategică globală a activităților JASPERS pe baza nevoilor 

speciale ale statelor membre și în conformitate cu politica de coeziune a UE. Acțiunile 

JASPERS ar trebui să se concentreze pe acele activități care aduc cea mai mare valoare 

adăugată;  

(b) să definească etape și criterii clare care să permită inițiativei JASPERS să fie închisă 

progresiv după ce obiectivele sale principale vor fi fost atinse; 

(c) să își includă strategia globală în planificarea anuală a activităților JASPERS din statele 

membre. Această planificare ar trebui să stabilească priorități specifice pentru fiecare stat 

membru și pentru fiecare sector, în conformitate cu legislația și cu politicile UE; 

(d) să clarifice și mai bine rolurile și responsabilitățile principalelor părți interesate pentru 

a consolida transparența și răspunderea de gestiune; 

(e) să se asigure că JASPERS instituie proceduri de lucru clare, practice și cuprinzătoare, care 

să reglementeze relațiile dintre toate serviciile sale și toate direcțiile generale de resort ale 

Comisiei, BEI și statele membre. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la sfârșitul anului 2018. 
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123. Curtea a identificat deficiențe semnificative în ceea ce privește structurarea noii funcții 

de analiză independentă a calității (IQR) pentru perioada de programare 2014-2020. În acest 

context, a fost observat un risc ridicat de lipsă de imparțialitate în ceea ce privește funcția 

consultativă a JASPERS. În plus, deși analizele IQR reprezentau o parte esențială a procesului 

de aprobare a proiectelor majore de către Comisie, aceasta nu a avut nicio contribuție 

directă la metodologia de realizare în practică a acestor analize, expunându-se astfel riscului 

ca ele să nu răspundă așteptărilor inițiale. Deciziile Comisiei de aprobare a proiectelor 

majore sunt luate de fapt de JASPERS, care este responsabil de IQR. 

124. Obiectivul analizelor IQR consta în optimizarea procesului de aprobare a proiectelor 

majore de către Comisie. Or, până la sfârșitul anului 2016, JASPERS nu reușise să semneze 

acorduri de lucru cu mai multe state membre de la care se a ștepta cel mai mare număr de 

proiecte majore. În plus, Comisia a decis să utilizeze o altă funcție de evaluare pentru cea 

mai mare parte a proiectelor majore, și anume evaluările PSA, care erau furnizate de același 

serviciu din cadrul JASPERS. Procedura PSA a contribuit la o reducere semnificativă a duratei 

necesare pentru aprobarea proiectelor majore de către Comisie.  

Recomandarea 2 

(a) Comisia ar trebui să ia măsuri imediate pentru a atenua riscul ridicat de lipsă de 

imparțialitate care apare atunci când JASPERS realizează analize independente ale calității 

(IQR) pentru a evalua proiecte pentru care a acordat deja asistență consultativă. Pentru 

perioada de după 2020, Comisia ar trebui să nu mai utilizeze analize IQR realizate de JASPERS 

pentru proiecte majore care au beneficiat în prealabil de asisten ță prin JASPERS. 

(b) Comisia ar trebui să obțină un acces neîngrădit la documentația relevantă necesară 

pentru verificarea calității procedurilor IQR desfășurate de JASPERS.  

Data-țintă de punere în aplicare a recomandării: imediat. 
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JASPERS a avut un impact asupra calității proiectelor, dar nu a putut influența absorbția 

125. Per ansamblu, Curtea a constatat că JASPERS avusese un impact pozitiv asupra calității 

documentației proiectelor. De asemenea, Curtea a observat că asistența acordată de 

JASPERS era relativ cuprinzătoare, indiferent de momentul exact al implicării JASPERS. Acest 

lucru a fost confirmat atât de instituția supremă de audit din Polonia, cât și de cea din 

Croația în cursul auditului coordonat. În perioada de programare 2007-2013, Comisia a avut 

nevoie de mai puțin timp, în general, pentru a aproba proiecte majore dacă acestea 

beneficiaseră de asistență prin JASPERS. Curtea a observat că timpul total necesar pentru 

aprobarea proiectelor majore s-a redus în perioada de programare 2014-2020. 

126. Per ansamblu, în majoritatea cazurilor, JASPERS a avut un impact cel puțin asupra unuia 

dintre cei patru parametri de calitate ai proiectelor majore auditate. Cu toate acestea, 

îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește sfera, realizările, rezultatele sau impactul 

proiectelor majore asistate de JASPERS și vizitate de Curte au fost observate în doar câteva 

cazuri (acestea priveau, de exemplu, reduceri ale elementelor nejustificate din punct de 

vedere economic din infrastructura proiectului).  

127. Curtea a constatat că JASPERS nu a avut niciun impact asupra calendarului de 

implementare a proiectelor majore. Chiar dacă JASPERS oferise consultanță în acest 

domeniu, toate proiectele vizitate se confruntau cu întârzieri. Peste o treime dintre acestea 

au trebuit să fie parțial transferate (fazate) în perioada de programare 2014-2020. 

128. Pe de altă parte, în cadrul exercițiilor sale de audit de conformitate din 2014 și 2015, 

Curtea a remarcat că proiectele majore asistate de JASPERS fuseseră afectate mai pu țin 

frecvent de erori privind legalitatea și regularitatea. 

129. Nu a fost observat niciun efect al JASPERS asupra sferei, a realizărilor, a rezultatelor, 

a impactului, a costurilor sau a calendarului planificat de implementare al vreunuia dintre 

proiectele non-majore incluse în eșantionul de audit al Curții, cu excepția unui singur caz. 

Totodată, s-a constatat că nu existau mecanisme adecvate care să permită beneficiarilor, 

autorităților naționale, JASPERS și Comisiei să facă un schimb util de informații cu privire la 

cele mai bune modalități de a utiliza consultanța JASPERS pentru proiectele non-majore. 
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130. în ceea ce privește perioada de programare 2007-2013, s-a constatat că, în general, 

JASPERS nu a putut avea un impact asupra absorbției fondurilor UE. Această situație se 

explica în principal prin modificările aduse legislației în 2009, care au permis ca fondurile UE 

să fie plătite înainte de adoptarea de către Comisie a deciziei oficiale de aprobare 

a proiectului. În peste 50 % din proiectele auditate de Curte, declarațiile de cheltuieli 

fuseseră într-adevăr prezentate Comisiei înainte de adoptarea unei astfel de decizii, ceea ce 

înseamnă că beneficiul preconizat al asistenței consultative acordate de JASPERS devenea 

astfel mai puțin relevant. În celelalte cazuri, întârzierile în implementare au condus la 

amânarea transmiterii către Comisie a primelor declarații de cheltuieli, chiar dacă exista deja 

o decizie din partea acesteia.  

Recomandarea 3 

(a) Comisia ar trebui să direcționeze asistența JASPERS în funcție de stadiul de dezvoltare al 

proiectelor. Mai concret, JASPERS ar trebui să se concentreze pe fondul proiectelor și nu pe 

documentație. JASPERS nu ar mai trebui să înceapă să acorde consultanță pentru proiectele 

care au fost deja aprobate de către autoritățile naționale.  

(b) Comisia ar trebui să mențină accentul pus furnizarea de servicii de consultanță ale 

JASPERS pentru proiectele majore. Asistența JASPERS ar trebui să fie disponibilă, în cazuri 

excepționale, pentru proiecte non-majore și pentru intervenții orizontale de natură 

strategică legate de proiecte. În aceste cazuri, asistența ar trebui acordată în consultare cu 

Comisia.  

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la jumătatea anului 2018. 

Impactul JASPERS asupra capacității administrative a statelor membre nu a condus 

deocamdată la o independență mai mare față de asistența JASPERS 

131. În general, autoritățile naționale și beneficiarii proiectelor au declarat că JASPERS a avut 

un impact pozitiv asupra capacității lor administrative, deși unele dintre aceste părți au 

declarat că rămân în continuare foarte dependente de asisten ța JASPERS. Instituțiile 

supreme de audit din Polonia și Croația au formulat constatări similare în cursul auditului 
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coordonat. Curtea nu a identificat dovezi care să confirme dacă această îmbunătățire 

a capacității administrative s-a materializat într-adevăr. În aproximativ două treimi (67 %) din 

intervențiile orizontale auditate, Curtea nu a observat un astfel de impact. 

132. Curtea a remarcat faptul că, de-a lungul timpului, JASPERS a pus un accent din ce în ce 

mai puternic pe consolidarea capacității administrative în statele membre. S-a observat de 

asemenea că, în perioada de programare 2014-2020, Comisia a urmat o abordare mai 

proactivă și mai bine coordonată privind măsurile care vizează consolidarea capacității 

administrative a statelor membre. Cu toate acestea, strategia Comisiei în materie de 

asistență tehnică nu conținea nicio trimitere la o eventuală coordonare între activitățile de 

consolidare a capacităților desfășurate de către Comisie și cele propuse de JASPERS. 

133. Curtea a observat că utilizarea asistenței JASPERS pentru intervenții cu un impact 

strategic potențial s-a intensificat. JASPERS a avut un impact semnificativ (33 %) sau limitat 

(22 %) în peste jumătate dintre intervențiile de tip orizontal cu potențial strategic pe care 

Curtea le-a auditat. 

Recomandarea 4 

(a) Comisia ar trebui să integreze activitățile JASPERS în propria sa strategie de asistență 

tehnică, cu scopul de a îmbunătăți coordonarea cu JASPERS în ceea ce privește activitățile 

permanente (spre deosebire de cele ad hoc) vizând dezvoltarea capacității administrative în 

statele membre. Activitățile desfășurate de JASPERS în acest domeniu ar trebui să le 

completeze pe cele ale Comisiei, iar accentul ar trebui să fie pus pe acele sectoare, domenii 

și state membre în care capacitatea administrativă este insuficientă. 

(b) Comisia ar trebui să ajusteze, de-a lungul timpului, rolul, natura și intensitatea 

activităților JASPERS de consolidare a capacităților în statele membre, pentru a le stimula pe 

acestea din urmă să ajungă la un nivel suficient și sustenabil de capacitate administrativă. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la sfârșitul anului 2018. 
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Deficiențe semnificative în planificarea, monitorizarea și evaluarea activităților JASPERS au 

pus în pericol buna funcționare a acestei inițiative 

134. Curtea a detectat deficiențe semnificative în ceea ce privește planificarea și 

monitorizarea activităților JASPERS. Astfel, s-a constatat că JASPERS și Comisia își axaseră 

monitorizarea pe realizări. În cazul în care fuseseră stabilite valori-țintă pentru monitorizare, 

acestea nu erau definite în mod clar sau nu erau aplicate în mod uniform. Rezultatele care au 

fost monitorizate și raportate cu regularitate acopereau exclusiv, în cazul consultanței 

JASPERS pentru proiecte majore, rezultatele obținute în ceea ce privește rapiditatea cu care 

Comisia a adoptat deciziile de aprobare. După cum s-a explicat la punctul 130, acest element 

și-a pierdut o mare parte din relevanță ca indicator al gradului de absorbție începând din 

2009. Nu au fost identificate dovezi care să ateste faptul că JASPERS sau Comisia 

monitorizaseră impactul activităților JASPERS asupra capacității administrative a statelor 

membre. Nu au fost identificate nici proceduri bine definite legate de monitorizarea și 

evaluarea rezultatelor și a impactului global al asistenței JASPERS în niciunul dintre cele 

patru state membre în care s-a desfășurat auditul.  

135. Au existat două evaluări ale JASPERS: una desfășurată de BEI și cealaltă realizată în 

numele Comisiei. Niciuna dintre ele nu a acoperit performanța JASPERS în ceea ce privește 

intervențiile sale individuale legate de proiecte non-majore. Mai mult, aceste evaluări 

semnalau deficiențe considerabile, care nu au fost remediate decât într-o anumită măsură, 

așa cum se explică la punctul 122. 

136. Potrivit constatărilor Curții, utilizarea efectivă a recomandărilor JASPERS nu a fost 

verificată decât într-o măsură limitată. Totodată, s-a observat că JASPERS nu verificase decât 

rareori dacă concluziile și recomandările sale fuseseră aplicate în cadrul procesului de 

aprobare a proiectelor majore. Pe lângă aceasta, sistemul de monitorizare al JASPERS nu 

conținea nicio informație cu privire la implementarea efectivă a proiectelor asistate, de 

exemplu cu privire la întârzierile în implementare, la depășirile de costuri sau la problemele 

legate de achiziții. În mod similar, nu a fost identificată nicio dovadă cu privire la un eventual 

feedback adresat JASPERS de către Comisie cu privire la implementarea proiectelor. 
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137. Curtea a concluzionat că existau deficiențe în monitorizarea eficienței și a eficacității 

JASPERS. Datele referitoare la resurse înregistrate în sistemele JASPERS nu erau suficient de 

fiabile pentru a putea fi utilizate pentru o eventuală analiză utilă cu privire la resurse. S-a 

recurs sistematic la indicatori de realizare, dar nu și la indicatori de rezultat. Mai mult, atât 

indicatorii de realizare, cât și cei de rezultat prezentau unele deficiențe. Cele două evaluări 

cu privire la JASPERS, realizate în 2010 și în 2012, au recomandat continuarea inițiativei, 

subliniind în același timp neajunsurile care trebuie remediate. 

138. Comisia a început să aplice costuri standard armonizate, care au redus costul total al 

JASPERS. În pofida unui cost mai mic al JASPERS recalculat pentru anul 2015, contribuția 

Comisiei a rămas aceeași. Curtea nu a identificat elemente de probă care să demonstreze că 

exista o corespondență rezonabilă între costurile standard ale JASPERS aferente personalului 

pus la dispoziție de BEI înainte de armonizare și costurile cu personalul efectiv suportate. BEI 

nu a dorit să furnizeze informații cu privire la costurile reale (efectiv suportate) ale JASPERS, 

iar răspunsul Comisiei nu a abordat decât parțial întrebările Curții referitoare la caracterul 

plauzibil al costurilor standard utilizate până în 2014 pentru personalul pus la dispoziție de 

BEI. 

Recomandarea 5 

(a) Comisia ar trebui să introducă un sistem cuprinzător pentru a monitoriza, în cazul 

tuturor serviciilor furnizate de JASPERS, măsura în care obiectivele pe termen lung și scurt 

ale acestuia au fost îndeplinite.  

(b) Comisia ar trebui să se asigure că viitoarele evaluări ale JASPERS sunt suficient de 

exhaustive și ar trebui să tragă o concluzie cu privire la îndeplinirea obiectivelor principale 

ale acestei inițiative.  

(c) Comisia ar trebui să ia măsuri pentru a optimiza eficiența și eficacitatea JASPERS, 

asigurându-se în special de faptul că, pentru fiecare interven ție, costul real al asistenței 

JASPERS este monitorizat în mod fiabil și este comparat cu realizările și cu rezultatele 

obținute.  
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(d) Comisia ar trebui să asigure caracterul rezonabil al costurilor JASPERS, precum și faptul 

că ele reflectă costurile efective suportate. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: până la jumătatea anului 2018.  

Prezentul raport a fost adoptat de Camera II, condusă de doamna Iliana IVANOVA, membră a 

Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 29 noiembrie 2017. 

   Pentru Curtea de Conturi 

 

 

   Klaus-Heiner LEHNE 

   Președinte 
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Numărul total al intervențiilor JASPERS în perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020, defalcat în funcție de stadiul intervenției și de tipul acesteia 

ANEXA I 

 
 
Acceptată – intervenție care a fost acceptată în mod oficial de către JASPERS, dar pentru care nu a fost demarată încă activitatea de consultanță. 
În curs – intervenție pentru care activitatea de consultanță din partea JASPERS este în curs de desfășurare. 
Finalizată – intervenție care a fost finalizată și pentru care JASPERS a emis o notă de finalizare a acțiunii. 
Suspendată – intervenție „înghețată” de către un stat membru sau de JASPERS. 
Anulată – intervenție anulată de către un stat membru. 
Refuzată – cererea oficială de intervenție a fost respinsă de JASPERS. 
 
Sursa: analiza Curții de Conturi Europene, pe baza datelor furnizate de JASPERS (situația la 31 decembrie 2016). 
 

ACCEPTATĂ ÎN CURS FINALIZATĂ SUSPENDATĂ ANULATĂ REFUZATĂ SUBTOTAL ACCEPTATĂ ÎN CURS FINALIZATĂ SUSPENDATĂ ANULATĂ REFUZATĂ SUBTOTAL

3 33 652 25 172 31 916 23 252 55 12 25 0 367 1283
0 5 168 7 47 4 231 4 29 27 7 4 0 71 302
5 17 143 1 54 1 221 9 46 50 10 28 1 144 365

2 1 9 0 2 0 14 8 24 12 0 1 0 45 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 28
0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 4

10 56 972 33 275 36 1382 44 352 175 29 58 1 659 2041

Total general
2007 - 2013 2014 - 2020
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Prezentare generală a intervențiilor auditate1 

ANEXA II 

 
1 Din cele 25 de intervenții pentru proiecte majore auditate, 22 de intervenții și cele 20 de proiecte majore 

aferente au fost examinate la fața locului. Celelalte trei intervenții au făcut obiectul unei examinări 
documentare. Toate cele trei proiecte non-majore selectate, precum și toate cele nouă intervenții de tip 
orizontal au fost și ele examinate la fața locului. 

# Numărul intervenției Denumirea
Perioadă de 
programare

Statul 
membru

 Vizite la fața 
locului

1 2011 085 HR WAT WAT Alimentare cu apă și epurarea apelor uzate – Vukovar 2007-2013 Croația 1
2 2011 086 HR WAT WAT Alimentare cu apă și epurarea apelor uzate – Osijek 2007-2013 Croația 2
3 2013 083 HR ROD ROD Conexiune rutieră către Dalmația de Sud 2014-2020 Croația
4 2015 071 HR ROD ROD Podul Peljesac 2014-2020 Croația

5 2012 095 HR AMT RAL
Modernizare și construirea unei a doua linii pe tronsonul feroviar Dugo 
Selo - Križevci

2007-2013 Croația 4

6 2011 080 HR SWE SLW
Elaborarea documentației pentru depoluarea sitului extrem de poluat 
„Sovjak” (depozit de deșeuri)

2014-2020 Croația -

7 2006 086 MT ENV WAT Gospodărirea apelor pluviale 2007-2013 Malta
8 2008 188 MT WAT FLP Malta – Programul național de apărare împotriva inundațiilor 2007-2013 Malta
9 2008 192 MT WAT WAT Stație de epurare pentru sudul Maltei 2007-2013 Malta 6
10 2010 031 MT MIS R&D Centrul oncologic Mater Dei 2007-2013 Malta 7

11 2011 023 MT ROD ROD
Analiză preliminară a principalelor aspecte legate de definirea unei 
opțiuni de tunel rutier între Malta și Gozo

2014-2020 Malta -

12 2006 089 MT TRA ROD Modernizarea rețelei rutiere TEN-T 2007-2013 Malta 8
13 2009 255 PL RAL RAL Achiziționarea de material rulant pentru PKP Intercity 2007-2013 Polonia 9
14 2009 272 PL KE R&D Centrul pentru materiale și tehnologii avansate (CEZAMAT) 2007-2013 Polonia 10
15 2009 273 PL KE R&D CENT III – Centrul de biologie și chimie al Universității din Varșovia 2007-2013 Polonia 11
16 2009 168 PL WAT WAT Stația de epurare Żywiec – faza II 2007-2013 Polonia 12
17 2010 059 PL WAT WAT Gospodărirea apei și a apelor uzate în Myślenice 2007-2013 Polonia 13
18 2008 027 PL TRA ROD S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, odc. Wilkowice/Łodygowice-Żywiec 2007-2013 Polonia 14
19 2006 001 PL ENV WAT Barajul de la Wloclawek pe râul Vistula 2007-2013 Polonia -
20 2011 115 RO KEW R&D Infrastructură dedicată luminii extreme (fizică nucleară) 2007-2013 România 15
21 2009 197 RO RAL RAL Modernizarea căii ferate Coșlariu-Sighișoara 2007-2013 România 16
22 2010 155 RO WAT WAT Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă uzată din București 2007-2013 România 17

23 2009 146 RO ROD ROD
Construcția tronsonului de autostradă Cernavodă-Constanța, axa 
prioritară TEN-T 7

2007-2013 România 18

24 2010 141 RO RAL RAL Modernizarea unor poduri feroviare peste Dunăre 2007-2013 România 19

25 2007 068 RO ENV WAT
Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de 
canalizare din județul Prahova

2007-2013 România 20

1 2013 189 HR KEE RDI Infrastructura de cercetare din campusul Universității din Rijeka 2007-2013 Croația 1

2 2014 101 HR ROD ROD
Finalizarea drumului expres de acces Ploče și construcția unui drum de 
legătură cu portul și cu orașul Ploče

2007-2013 Croația 2

3 2007 121 MT TRA POR
Repararea și modernizarea digurilor de larg și a altor infrastructuri 
marine

2007-2013 Malta 3

1 2012 008 HR WAT WAT Elaborarea de orientări pentru analiza cost-beneficiu 2007-2013 Croația 1

2 2014 073 HR KEE RDI
Sprijin pentru pregătirea programelor operaționale 2014-2020 din 
domeniul competitivității și coeziunii

2014-2020 Croația 2

3 2011 031 MT ROD ROD Elaborarea master planului național de transport 2014-2020 Malta 3

4 2008 103 MT HOR MUL
Asistență pentru evaluarea analizelor cost-beneficiu și a studiilor de 
fezabilitate financiară

2007-2013 Malta 4

5 2010 067 PL WAT WAT
Examinarea proiectelor privind alimentarea cu apă și apele uzate din 
cadrul axei prioritare I

2007-2013 Polonia 5

6 2010 077 PL SWE SLW Strategia de gestionare a nămolurilor de epurare în Polonia 2007-2013 Polonia 6

7 2013 246 RO KEE RDI
Sprijin pentru pregătirea programului operațional Competitivitate 2014-
2020

2014-2020 România 7

8 2011 032 RO WAT WAT
Sprijin pentru pregătirea prioritizării proiectelor în sectorul apei în 
perioada 2014-2020

2014-2020 România 8

9 2009 094 RO WAT WAT Strategia națională de management al riscului de inundații 2007-2013 România 9

Intervenții individuale pentru proiecte majore

3

5

Intervenții individuale pentru proiecte non-majore

Intervenții de tip orizontal
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RĂSPUNSURILE COMISIEI LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI 

EUROPENE 

„ASISTENȚA COMUNĂ ÎN VEDEREA SPRIJINIRII PROIECTELOR ÎN REGIUNILE 

EUROPENE (JASPERS) — ESTE MOMENTUL CA ACȚIUNILE JASPERS SĂ FIE MAI 

BINE DIRECȚIONATE” 

REZUMAT 

I. JASPERS a fost conceput în mod oficial ca un parteneriat comun între Comisie (DG REGIO), 

BEI și BERD (inclusiv Kreditanstalt für Wiederaufbau pentru o parte a perioadei auditate). 

Începând din 2013, DG MOVE și DG NEAR i-au acordat JASPERS mandate suplimentare și 

finanțare pentru a sprijini pregătirea de proiecte în cadrul Mecanismului pentru interconectarea 

Europei (CEF) și al Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA).  

IV. JASPERS este legat de perioadele de programare financiară, iar rolul primar al JASPERS a fost 

să sprijine statele membre (SM) ale UE-12 în pregătirea proiectelor majore. În urma evaluării 

intermediare a JASPERS finalizate în 2012 și a interesului exprimat de statele membre, s-a decis 

extinderea funcției sale, de asemenea, către domeniile de politică și măsurile de consolidare a 

capacităților.  

În 2014 și 2015 au fost negociate noi programe operaționale, cu un accent sporit pe o perspectivă 

strategică. Asistența pentru proiecte non-majore a corespuns unei nevoi reale exprimate de statele 

membre. Implicarea JASPERS în astfel de cazuri a fost justificată de înalta prioritate și de natura 

dificilă aferente unui anumit proiect. Având în vedere că implicarea JASPERS în proiecte non-

majore a reprezentat, într-adevăr, o extindere a domeniului de aplicare inițial, aceste intervenții au 

fost supuse unei verificări a valorii lor adăugate/reproductibilității la alte proiecte similare.  

V. Comisia a luat în considerare riscurile relevante la momentul instituirii analizei independente a 

calității (IQR). Soluția aplicată a fost considerată proporțională având în vedere statutul pe care îl 

deține BEI ca instituție a UE. Rapoartele IQR și cele consultative sunt elaborate de echipe diferite 

din cadrul JASPERS, iar documentele finale sunt semnate, de asemenea, la nivel de director. 

Comitetul director al JASPERS va adopta în mod oficial un nou manual de proceduri IQR în 

decembrie 2017. Acesta va descrie modul în care funcția IQR este realizată în mod independent de 

orice funcții consultative.  

VII. În unele cazuri, eforturile JASPERS au generat progrese reale în ceea ce privește capacitatea 

statului membru de a gestiona pregătirea proiectului, iar proiectele au fost de bună calitate, astfel 

cum a fost confirmat prin aprobarea lor rapidă de către Comisie [și în rapoartele de evaluare după 

depunere (PSA - Post-Submission Appraisal)] în perioada 2014-2020.  

VIII. Declarațiile financiare anuale auditate ale JASPERS au fost prezentate Curții de Conturi 

Europene începând din 2006. În conformitate cu metodologia convenită în acordurile de contribuție 

anuale și ulterior în cadrul unui acord global (Acordul-cadru financiar și administrativ - FAFA) 

încheiat între Comisie și BEI, care reglementează toate inițiativele comune, costurile cu personalul 

ale JASPERS sunt stabilite pe baza unui preț standard pe care Comisia a acceptat să îl plătească 

pentru serviciile furnizate de BEI.  

În general, ratele FAFA au contribuit la o mai mare armonizare și simplificare a prevederilor 

contractuale pentru inițiative specifice de asistență tehnică între Comisie și BEI.  

Comisia consideră că FAFA este conform cu Regulamentul financiar. Articolul 124 din 

Regulamentul financiar permite utilizarea ratelor forfetare și a sumelor forfetare și este aplicabil 

Acordului-cadru financiar și administrativ. 
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IX. 

(a) Comisia acceptă recomandarea. 

(b) Comisia acceptă recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, trebuie 

să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 

(c) Comisia acceptă parțial recomandarea, întrucât JASPERS ar trebui să fie disponibil în 

continuare, de asemenea, pentru proiecte după aprobarea la nivel național și subliniază că BEI, fiind 

celălalt partener în JASPERS, trebuie să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a 

acestuia. 

(d) Comisia acceptă recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, trebuie 

să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 

(e) Comisia acceptă recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, trebuie 

să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 

Comisia reamintește, în același timp, că „costurile” JASPERS sunt determinate prin FAFA.  

INTRODUCERE 

7. Prioritățile inițiale pentru perioada 2007-2013 au fost stabilite, într-adevăr, în memorandumul de 

înțelegere (MoU) din 2006. Cu toate acestea, prioritățile au evoluat în timp pentru a reflecta 

experiențele și deciziile strategice ale Comitetului director. Aceste obiective au fost reflectate în 

acordurile anuale specifice de grant între Comisie și BEI. Prioritățile pentru perioada 2014-2020 

sunt definite în Acordul-cadru de parteneriat (FPA).  

Proiectele non-majore ar putea fi susținute în statele membre mai mici (SM) care au avut puține 

proiecte majore. Acest lucru a fost explicat în documentul de reflecție din 2005 și în toate 

documentele de politică și juridice ulterioare.  

OBSERVAȚII 

23. Direcția strategică a JASPERS a evoluat în timp pentru a se adapta la schimbările care apar în 

mediul său. JASPERS și-a început activitatea la sfârșitul anului 2006 (trei misiuni finalizate în acel 

an), astfel încât mijlocul anului 2007 era mult prea devreme pentru evaluarea rezultatelor. Criza 

economică și financiară în creștere din toamna anului 2008 a condus la anumite decizii care puteau 

afecta operațiunile JASPERS. JASPERS a răspuns cu flexibilitate și pragmatism la circumstanțele 

în schimbare.  

Cea mai mare provocare pentru JASPERS a fost să se asigure că statele membre pregătesc un 

număr suficient de proiecte majore de calitate care ar putea fi aprobate și puse în aplicare. Din acest 

motiv, alte aspecte interesante ale activității JASPERS au fost lăsate „în așteptare”, fiind inițiate 

într-o etapă ulterioară, după ce statele membre și-au îmbunătățit capacitățile tehnice pentru 

pregătirea unor proiecte majore, și s-a acordat o mai mare importanță modului prin care se putea 

asigura stabilitate și efecte de propagare.  

JASPERS a început să amelioreze capacitatea tehnică în statele membre încă de la debutul său, prin 

impactul învățării prin practică, autoritățile naționale lucrând alături de JASPERS pe măsură ce 

intervențiile au evoluat.  

24. Comisia și BEI ar dori să remarce că planurile de acțiune sunt o evaluare a nevoilor de facto, 

prin care statele membre au posibilitatea de a-și exprima nevoile în materie de asistență tehnică. 

Datele de depunere a proiectelor majore sunt incluse în programele operaționale 2014-2020 pe baza 

propunerilor statelor membre. Este prerogativa și responsabilitatea statelor membre să propună 

proiecte majore și să verifice stadiul de pregătire al fiecărui proiect.  
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Evaluarea nevoilor pentru perioada 2014-2020 s-a bazat pe informații furnizate de statele membre, 

care sunt valide în ceea ce privește numărul de proiecte, dar ambițioase în ceea ce privește 

calendarul de depunere a acestora.  

25. Absorbția fondurilor UE nu este un obiectiv în sine. Dacă sunt dezvoltate proiecte la timp și de 

înaltă calitate, atunci este mai probabil să se realizeze o rată ridicată de absorbție a fondurilor. 

Obiectivele pe care Comisia le-a stabilit pentru JASPERS au fost clare, chiar dacă uneori dificile. În 

termeni juridici, cerințele de calitate pentru proiectele majore au fost definite, pentru prima oară în 

cadrul politicii de coeziune, în Regulamentul delegat nr. 480/2014 al Comisiei. În plus, tot pentru 

prima oară, cerințele de bază pentru analiza cost-beneficiu (ACB) au fost incluse în Regulamentul 

de punere în aplicare nr. 207/2015 și, împreună cu ghidul ACB din 2014, constituie o orientare 

cuprinzătoare și detaliată cu privire la calitatea investițiilor publice.  

26. Asistența JASPERS a inclus învățarea prin practică și, astfel, consolidarea capacităților în cadrul 

administrațiilor naționale. Acesta este unul dintre motivele pentru care mare parte din personalul 

JASPERS a fost plasat încă de la început în birourile regionale, astfel încât să poată fi aproape de 

beneficiari. Îmbunătățirea capacității tehnice nu trebuie să fie etichetată ca o activitate separată 

pentru a avea un impact. 

Capacitatea tehnică este un produs imaterial care poate fi observat în mod indirect, de exemplu prin 

proiecte mai bine pregătite în timp, ceea ce s-a întâmplat în mod evident, astfel cum a fost 

demonstrat, de exemplu, de reducerea procentului de proiecte întrerupte. 

27. În practică, viteza de îmbunătățire a capacității statelor membre de a pregăti proiecte de înaltă 

calitate și de a le pune în aplicare este extrem de variabilă. În același timp, autoritățile publice din 

țările beneficiare și-au dezvoltat capacitatea națională de a utiliza fondurile UE în mod eficace și, 

prin urmare, de a depune mult mai puține cereri pentru sprijin JASPERS. În practică, JASPERS este 

limitat în timp de durata perioadei de programare. Prelungirea JASPERS la o nouă perioadă de 

programare este decizia Comisiei și a BEI, pe baza evaluării de către acestea a nevoilor de sprijin 

continuu și a cererii din partea statelor membre.  

28. Rolul Comisiei și rolul BEI sunt clar definite în acordurile de contribuție anuale în perioada 

2007-2013, precum și în acordul-cadru de parteneriat și acordurile anuale specifice de grant în 

perioada 2014-2020. Statele membre sunt clienții pentru consilierea din partea JASPERS. Acestea 

participă, de asemenea, la reuniunea anuală a părților interesate ale programului JASPERS.  

În perioada 2014-2020, pentru serviciile de consiliere și IQR, clienții JASPERS sunt statele 

membre, iar pentru evaluarea după depunere clientul este Comisia. Acest lucru este clar pentru toate 

părțile implicate.  

29. A se vedea răspunsul Comisiei și al BEI la punctul 28. Acordurile oficiale între serviciile 

Comisiei și BEI menționate în răspunsul la punctul menționat sunt semnate anual.  

Acordurile de lucru au stabilit, de asemenea, principiile care reglementează interacțiunea dintre 

JASPERS și beneficiari. Există fișe de proiect care precizează clar ce anume va furniza JASPERS 

pentru fiecare intervenție.  

Monitorizarea rezultatelor în cazul proiectelor non-majore este o chestiune distinctă de acordurile 

de lucru și de metodologia utilizată. În absența unei cereri de finanțare și a unui proces de aprobare 

la nivelul Comisiei, monitorizarea clară a progreselor înregistrate în cadrul proiectelor non-majore 

este mai dificilă și trebuie să fie abordată într-un mod mai puțin formal.  

În cadrul politicii de coeziune, aprobarea proiectelor non-majore este o responsabilitate clară a 

statelor membre. 

30. Acordurile de lucru au fost concepute în mod deliberat pentru a fi comune tuturor statelor 

membre, iar coerența și rapiditatea au fost considerații esențiale. Unele modificări minore au fost 
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negociate în cazul în care statele membre aveau obiecții puternice, însă intenția a fost de a se păstra 

cât mai mult o procedură standard de operare. Cu cât documentul este mai lung și mai detaliat, cu 

atât există mai multe posibilități de dezacorduri și solicitări de măsuri speciale.  

Acordurile de lucru nu reprezintă o cerință juridică, ci un instrument de facilitare a dialogului cu 

statele membre, mai ales într-un context cu omologi în schimbare. Principalul lor obiectiv este de a 

sublinia drepturile și obligațiile ambelor părți. 

Este posibil să fi evoluat practici diferite, dar toate au evoluat în conformitate cu mandatul WA și 

JASPERS, în vederea adaptării la contextul specific din țara respectivă. Astfel cum s-a menționat 

deja, inițiativa de a implica JASPERS revine statelor membre (și JASPERS ar putea decide să 

accepte sau nu misiunea după consultarea cu DG REGIO). 

31. Nu există niciun motiv pentru care JASPERS ar trebui să oficializeze acordurile privind 

aspectele operaționale cu Comisia în perioada 2007-2013, întrucât acesta a lucrat în principal pentru 

statele membre, dar pentru perioada 2014-2020 părțile vor oficializa aspectele privind PSA în 

primul trimestru al anului 2018. 

JASPERS a elaborat un formular de raportare pentru contribuția sa în 2006, deși este posibil ca 

acesta să nu fi folosit termenul de „notă de finalizare a acțiunii” (ACN) până mai târziu. ACN se 

bazează clar pe formularul de cerere pentru proiecte majore, astfel cum va arăta comparația celor 

două documente. 

A existat o anumită rezistență, în etapele inițiale, din partea unor state membre în ceea ce privește 

transmiterea raportului de finalizare către Comisie. JASPERS le-a încurajat să facă acest lucru, 

astfel încât Comisia să fie conștientă de consilierea JASPERS, iar aportul său ar sprijini Comisia să 

formuleze o concluzie în mai bună cunoștință de cauză. În cele din urmă, toate statele membre au 

convenit asupra faptului că aceasta ar trebui să fie o practică standard care, în opinia noastră, a 

rezultat în urma unei relații de încredere construite între JASPERS și autoritățile naționale pe baza 

experienței privind asistența JASPERS.  

ACN este un instrument conceput să finalizeze în mod oficial intervenția la nivelul beneficiarului. 

JASPERS își adaptează formatul în mod periodic, în funcție de experiența dobândită, pentru a 

valorifica la maximum această utilitate. 

 32. Comisia și BEI sunt părți interesate și parteneri ai JASPERS, dar nu sunt clienții acestuia în 

ACN.  

33. JASPERS furnizează consultanță în mod independent de împrumuturile acordate de BEI 

(documentul de reflecție din 2005 prevede că nu există nicio obligație care să impună BEI sau 

BERD să acorde împrumuturi statelor membre și nicio obligație de a contracta împrumuturi de la 

BEI sau BERD).  

De asemenea, BEI, BERD și alți potențiali creditori pot fi considerați ca beneficiind indirect de 

rezultatele JASPERS. 

34. Cea mai mare parte a activității de pregătire a proiectului este asigurată de statele membre prin 

utilizarea de consultanți, de exemplu pregătirea documentelor de bază ale proiectului, cum ar fi 

studiul de fezabilitate sau evaluarea impactului asupra mediului. Rolul JASPERS este de a dirija 

elaborarea acestor documente sau de a face observații cu privire la aceasta. JASPERS nu 

concurează cu consultanții externi în derularea acestor activități. JASPERS și consultanții au roluri 

distincte, dar complementare.  

Dintre cele aproximativ 830 de misiuni de proiect finalizate de JASPERS până în 2015, mai puțin 

de 1 % au implicat angajarea de consultanți care au contribuit în mod direct cu părți din 

documentele finale ale proiectului. 
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36. Utilizarea unor consultanți suplimentari în legătură cu cazuri specifice și limitate în care nu s-a 

putut folosi nota de finalizare a acțiunii emisă de JASPERS pentru ofițerii implicați în luarea 

deciziilor și ordonatorii de credite s-a dovedit necesară pentru a obține o a doua opinie privind 

proiectul (situație survenită doar în perioada de programare 2007-2013).  

În perioada 2014-2020, Comisia a decis să utilizeze exclusiv JASPERS pentru evaluarea tuturor 

proiectelor majore (cu excepția proiectelor etapizate în temeiul articolului 103 din Regulamentul 

privind dispozițiile comune) și, de asemenea, datorită înființării diviziei IQR JASPERS care oferă 

un control suplimentar al calității. 

37. Prioritățile statelor membre derivă din politică (de exemplu, rețelele transeuropene), legislație 

(de exemplu, legislația în domeniul mediului, cum ar fi Directiva privind apele reziduale) sau 

priorități (de exemplu, cota maximă a anumitor sectoare în finanțare) și sunt puse în aplicare prin 

normele și procedurile convenite. JASPERS răspunde nevoilor de asistență tehnică în cadrul de 

politică dat.  

38. Introducerea planurilor de acțiune de tip rolling nu a modificat strategiile. 

Conceptul de planuri de acțiune de tip rolling a fost introdus pentru a răspunde cererilor din partea 

statelor membre care au tendința de a veni într-un mod necoordonat, în special la sfârșitul perioadei 

de programare 2007-2013. Planurile de acțiune JASPERS sunt rezultatul unor discuții cuprinzătoare 

cu statul membru înainte de a accepta intervențiile, având ca rezultat faptul că, până în momentul 

formulării oficiale a cererilor, nivelul de acceptare este de circa 98 %. 

Planurile de acțiune sunt comunicate Comisiei. 

39. Pot exista numeroase motive pentru anularea unei intervenții: proiectele au fost considerate de 

JASPERS ca fiind investiții nerentabile și, prin urmare, au fost abandonate; proiectele au fost reduse 

ca dimensiune, devenind proiecte non-majore; ca urmare a variațiilor cursului de schimb proiectele 

majore au devenit proiecte non-majore; statele membre și-au retras proiectele din motive interne. 

Cazurile de anulare a intervențiilor nu ar trebui să fie percepute numai în mod negativ. De fapt, în 

unele cazuri, renunțările pot reprezenta valoarea adăugată a JASPERS în reducerea sau abandonarea 

investițiilor care ar putea să nu reprezinte cea mai bună utilizare a resurselor publice limitate.  

41. Activitatea cu privire la etapizare este, prin natura sa, limitată în timp și este legată de ciclul 

perioadei de programare.  

42. Intervențiile de tip orizontal au fost incluse în JASPERS de la bun început, astfel cum arată 

planurile de acțiune pentru 2017. Procentul de intervenții de tip orizontal a rămas stabil de-a lungul 

anilor. 

43. Toți partenerii JASPERS au acordat o importanță deosebită rezultatelor evaluării intermediare a 

JASPERS și există puține evaluări similare care au o rată similară de urmărire a recomandărilor lor. 

Studiul AECOM
1
 este în general pozitiv în ceea ce privește impactul JASPERS.  

                                                       

1 Raportul de evaluare JASPERS, decembrie 2012 

(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/jaspers_evaluation/final_report_131212.pdf) 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/jaspers_evaluation/final_report_131212.pdf
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44. Comisia (DG REGIO) a explicat motivele sale pentru utilizarea JASPERS ca organism de 

evaluare în scrisoarea din partea directorului general al DG REGIO adresată tuturor statelor 

membre (cu proiecte majore) în martie 2014.  

Funcția de analiză independentă a fost definită în Regulamentul privind dispozițiile comune pe baza 

experienței dobândite în ceea ce privește JASPERS, prin urmare s-a considerat redundantă 

examinarea JASPERS în conformitate cu criteriile care au fost stabilite în Regulamentul delegat 

(UE) nr. 480/2014 pe baza competențelor și a caracteristicilor JASPERS.  

Răspuns comun la punctele 45, 46 și 47: 

Analizele IQR sunt produse, de asemenea, pentru proiecte fără nicio implicare a serviciilor de 

consultanță JASPERS.  

Proiectul de manual de proceduri privind analiza independentă a calității de la începutul anului 2014 

nu a fost niciodată aprobat și nu este valabil în prezent. Separarea funcțională a JASPERS IQR de 

diviziunile sectoriale consultative este reală, întrucât echipele se află în locații diferite și raportează 

unor directori de linie diferiți. Pentru utilizarea eficientă a resurselor, experții JASPERS care nu au 

lucrat în calitate de consultant cu privire la un proiect major pot lucra în mod potențial la evaluări 

pentru divizia IQR. JASPERS a dezvoltat o abordare privind managementul calității care este 

codificată într-un manual de calitate, hărți ale procesului și o diviziune clară a rolurilor între 

activitățile de consiliere și de evaluare. Manualul de calitate a fost elaborat în cadrul unei abordări 

privind calitatea aprobată de Comitetul director și va fi validat extern de Fundația Europeană pentru 

Managementul Calității. 

Un nou manual de calitate JASPERS va fi adoptat de Comitetul director în decembrie 2017. IAS a 

primit proiectele de hărți ale procesului pentru activitățile de IQR și PSA care stau la baza 

procedurilor corespunzătoare din noul manual de calitate. 

47. DG REGIO a acceptat recomandările IAS și a pus în aplicare un plan de acțiune pentru 

abordarea acestora. 

48. Rapoartele IQR și cele consultative sunt elaborate de echipe diferite din cadrul JASPERS, iar 

documentele finale sunt semnate în plus la nivel de director. Este o practică comună atât în sectorul 

public, cât și în cel privat ca unitățile operaționale și cele de controlul calității și de audit să 

înainteze rapoarte aceluiași șef al organizației (aceasta este, de exemplu, configurația convenită într-

o serie de state membre în legătură cu autoritățile de certificare și de management aflate sub 

conducerea aceluiași ministru). Nu există niciun motiv ca acest lucru să afecteze independența 

funcției de audit sau de control al calității. 

Nu au fost găsite dovezi până în prezent cu privire la compromisuri în avizele echipei IQR. Comisia 

și BEI vor trebui totuși să reflecteze asupra unor măsuri suplimentare care să fie luate pentru a 

aborda percepția unui risc pentru independență. 

49. IQR a fost stabilită de Consiliu și Parlamentul European (PE), în calitate de legiuitori, cu scopul 

explicit de a oferi o alternativă la evaluarea proiectelor majore de către Comisie. Un nou manual de 

calitate JASPERS va fi adoptat de Comitetul director în decembrie 2017. 

50. Comisia urmează dispozițiile legale din Regulamentul privind dispozițiile comune, care prevede 

funcția de analiză independentă a calității. Organele legislative nu au definit noțiunea de „deficiență 

semnificativă”. Pentru a aplica această noțiune în mod uniform, DG REGIO a definit în propriile 

proceduri interne, aprobate de conducerea sa, patru cazuri principale în care pot fi declarate 

deficiențe semnificative și poate fi propusă o decizie negativă a Comisiei. 

51. Utilizarea IQR este o opțiune la dispoziția statelor membre. Acorduri de lucru privind analiza 

independentă a calității au fost semnate până în prezent (octombrie 2017) cu paisprezece state 
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membre, inclusiv România, Republica Cehă și Italia. Semnarea acordurilor de lucru este o cerință 

obligatorie din partea JASPERS înainte de desfășurarea unei IQR pentru un proiect.  

52. Previziunile JASPERS s-au bazat pe informații de la statele membre cu privire la datele de 

depunere preconizate ale proiectelor majore, astfel cum figurează în programele operaționale (PO).  

Comisia consideră că numărul proiectelor majore nu este optimist, însă calendarul de depunere a 

fost, într-adevăr, prea optimist. În septembrie 2017, DG REGIO a publicat datele privind proiectele 

majore pe platforma de date deschise pentru a sensibiliza statele membre cu privire la calitatea 

informațiilor despre proiectele majore.  

Utilizarea funcției IQR este îngreunată de normele diferite privind certificarea cheltuielilor - acest 

aspect va fi abordat în modificarea Regulamentului privind dispozițiile comune care face în prezent 

obiectul discuțiilor cu Consiliul și cu Parlamentul European. Aceasta ar trebui să sporească interesul 

statelor membre pentru utilizarea IQR. 

Rolul diviziunii IQR din JASPERS este de a întocmi nu doar rapoarte IQR, ci și rapoarte PSA.  

53. Procedura PSA a avut rolul de a asigura faptul că în cererile depuse direct la Comisie, gestionate 

de unitatea responsabilă de IQR din Bruxelles, s-a utilizat o metodologie de evaluare cât mai 

apropiată posibil de IQR. Aceasta a asigurat condiții de concurență echitabile pentru evaluarea 

cererilor.  

Acordurile de lucru pentru PSA, inclusiv până la termenele care trebuie utilizate, au fost descrise în 

documentul cu privire la procedurile legate de proiectele majore prezentat consiliului de 

administrație al DG REGIO la 22 iunie 2015.  

Cu toate acestea, Comisia și BEI vor oficializa principalele elemente ale cooperării cu JASPERS cu 

privire la PSA, astfel cum s-a solicitat de către Curte.  

58. Proiectele sunt pregătite, de regulă, de către consultanți, angajați de autoritățile de management. 

JASPERS nu înlocuiește consultanții, ci le oferă consiliere metodologică și sprijină autoritățile de 

management în supervizarea acestora.  

59. JASPERS examinează documentația care este produsă chiar de către beneficiar sau cu ajutorul 

unor consultanți externi. Prin urmare, calendarul serviciilor de consultanță JASPERS, în multe 

cazuri, depinde de capacitatea administrativă a beneficiarilor și a consultanților locali.  

60. Durata intervențiilor în cazul în care implicarea are loc într-o etapă ulterioară este incertă: 

scurtă, în cazul în care documentele proiectului au calitatea necesară, dar altfel semnificativ de 

lungă, întrucât poate fi necesar ca unele aspecte să fie puse sub semnul întrebării de la bun început 

(de exemplu, analiza opțiunii). În ceea ce privește termenul de aprobare, ar trebui să nu existe multe 

diferențe deoarece, în urma sprijinului JASPERS, sunt înaintate proiecte cu standarde de calitate 

similare. 

O altă caracteristică a asistenței JASPERS a fost să se concentreze pe proiecte complexe în cazul 

cărora statele membre au întâmpinat dificultăți în pregătirea documentației corespunzătoare, însă 

JASPERS nu a putut remedia cu ușurință complexitatea proiectelor, iar unele riscuri reziduale nu au 

fost încă soluționate. 

63. În multe cazuri, motivele pentru care s-a decis întreruperea au fost formulate deja în raportul 

ACN.  

Un domeniu în care eliminarea deficiențelor din documentație a fost foarte dificilă pentru JASPERS 

este cel al procedurilor/documentelor legate de evaluarea impactului asupra mediului, în special în 

ceea ce privește sectorul rutier.  
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64. Situația s-a îmbunătățit în mod semnificativ în perioada 2014-2020, în care media de timp 

pentru aprobarea proiectelor primite în 2017 a scăzut, în prezent, la 84 de zile calendaristice. Acest 

lucru a fost rezultatul mai multor factori, printre care o mai bună reorientare strategică a JASPERS, 

un mai bun cadru juridic, precum și reorganizarea sistemului de evaluare al Comisiei. 

68. Asistența JASPERS a avut un impact asupra costurilor planificate pentru aproximativ două 

treimi din proiectele majore auditate de CCE (aceste economii sunt estimate de Comisie la 175 de 

milioane EUR). Acest eșantion cuprinde 3 % din numărul de intervenții efectuate de JASPERS. 

69. JASPERS se confruntă frecvent cu termene nerealist de scurte pentru punerea în aplicare a 

proiectului. Există foarte puține posibilități de a accelera calendarele de punere în aplicare a 

proiectelor. 

72. În cadrul politicii de coeziune, aprobarea proiectelor non-majore este o responsabilitate clară a 

statelor membre.  

75. În perioada 2007-2013, după începutul crizei economice și financiare în anul 2008, Comisia a 

decis să permită statelor membre să certifice cheltuielile și să solicite rambursarea acestora fără a 

depune cereri pentru proiecte majore, rupând astfel legătura dintre procesele de autorizare și 

certificare.  

76. Întârzieri pot apărea din motive complet străine de contribuția JASPERS, de exemplu foarte 

frecvent din cauza unor probleme legate de achizițiile publice. 

77. Normele de certificare pentru proiectele majore în perioada 2014-2020 vor permite ca JASPERS 

să aibă un impact asupra ritmului de absorbție, întrucât cheltuielile proiectelor pot fi certificate doar 

după transmiterea cererilor de proiecte majore către Comisie.  

79. Există exemple clare de îmbunătățiri ale capacităților administrative ale statelor membre și ale 

instituțiilor lor, cum ar fi în cazul drumurilor naționale din Polonia, unde Agenția Națională de 

Drumuri este pe deplin capabilă să pregătească proiecte mature și de bună calitate. 

Investițiile în capacitatea administrativă sunt un proces pe termen lung care necesită investiții în 

structuri, resurse umane, sisteme și instrumente și în care guvernanța dintr-o țară este un factor 

contextual important. 

JASPERS este un factor important în sprijinirea statelor membre pentru îmbunătățirea capacității lor 

administrative pentru proiecte (majore), însă nu este singurul factor determinant în acest proces.  

80. Sprijinul din partea JASPERS a fost determinat în primul rând de cerere în funcție de nevoile 

individuale ale statelor membre, acțiunile legate de capacitățile administrative fiind dezvoltate în 

consecință. De asemenea, JASPERS nu a fost singura sursă de sprijin, ci statele membre au fost 

încurajate, de asemenea, să utilizeze asistența tehnică integrată în programele lor în mod proactiv și 

specific, de exemplu vizând formarea personalului din subordine, precum și angajarea unor experți 

externi.  

81. Consolidarea capacităților a avut loc de la începutul operațiunilor, prin învățarea prin practică și 

documente orizontale. Crearea de rețele și schimbul de cunoștințe aveau deja loc prin, de exemplu, 

reuniunea părților interesate.  

84. JASPERS este doar unul dintre factorii determinanți în acest proces și nu ar trebui considerat 

răspunzător în cazul în care nu a existat niciun impact strategic (direct). Numeroși alți factori, dintre 

care mulți sunt la nivelul statelor membre, pot juca un rol în acest sens. 

85. Strategia privind asistența tehnică este, în primul rând, documentul în care sunt determinate 

alocările bugetare pentru acțiunile individuale (luând în considerare sinergiile și evitarea 
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suprapunerilor). Acesta nu este documentul care ar trebui, de asemenea, să descrie toate 

mecanismele de coordonare (formale și informale) stabilite între diferitele inițiative. 

Deși nu există nicio trimitere la vreo coordonare între activitățile de consolidare a capacităților 

specifice furnizate direct de Comisie și cele puse la dispoziție de JASPERS, coordonarea a avut loc 

în mod obișnuit și orice risc de suprapunere este evitat.  

87. JASPERS a sprijinit circa 500 de proiecte majore aprobate în timpul perioadei de programare 

2007-2013. Pentru perioada de programare 2014-2020, numărul proiectelor majore sprijinite de 

JASPERS și/sau revizuite este estimat la peste 600, la care trebuie adăugată creșterea convenită a 

sprijinului pentru proiecte non-majore și consolidarea capacităților și implicarea mai timpurie în 

cadrul proiectelor, atunci când este posibil. Această estimare a fost utilizată ca bază pentru creșterea 

personalului, iar recrutarea a avut loc treptat, în vederea corelării efectivelor de personal cu volumul 

de muncă. Atunci când se ia în considerare perioada 2007-2009 și perioada 2014-2016 comparativ 

cu alocarea de echivalente normă întreagă (FTE) pentru mandatul JASPERS-UE, numărul mediu de 

intervenții în curs sau finalizate per membru al personalului rămâne practic identic. 

88. Datele de depunere a proiectelor majore sunt incluse în programele operaționale 2014-2020 pe 

baza propunerilor statelor membre.  

Este prerogativa și responsabilitatea statului membru să propună proiecte majore și să verifice 

stadiul de pregătire al fiecărui proiect.  

89. În octombrie 2017, existau 624 de proiecte majore incluse în programele operaționale pentru 

perioada 2014-2020. 

90. Din moment ce JASPERS ar trebui să fie implicat în pregătirea proiectului cât mai devreme 

posibil în scopul de a maximiza valoarea adăugată a acestuia, informațiile privind datele de 

depunere sunt irelevante pentru estimarea personalul adecvat al JASPERS. În prezent, JASPERS 

lucrează la peste 350 de proiecte majore planificate, care vor fi depuse în următorii ani.  

Raportul tuturor intervențiilor finalizate (consultare, IQR, PSA și de tip orizontal) în perioada 2014-

2016 este comparabil cu același raport din perioada de programare anterioară (2007-2009) și a 

crescut conform datelor din noiembrie 2017.  

92. Autoritățile naționale ar trebui să își intensifice eforturile în vederea monitorizării impactului 

JASPERS asupra proiectelor și asupra instituțiilor în ceea ce privește capacitatea administrativă. 

Comisia va include acest aspect în evaluarea intermediară a JASPERS. 

93. Timpul necesar pentru aprobarea proiectelor de către Comisie este o măsură indicatoare a 

calității proiectelor, întrucât se presupune că proiectele mai bine pregătite și mai bine prezentate 

sunt aprobate mai rapid. 

Rezultatele proiectelor cu IQR și PSA sunt monitorizate și sunt vizibile în mod public, prin 

intermediul site-ului web al JASPERS, în raportul statistic și tabloul de bord începând cu 

septembrie 2016. Aceste informații sunt actualizate trimestrial. 

96. Toate recomandările relevante din evaluări au fost puse în aplicare, în limitele mediului 

administrativ și juridic.  

Comisia va lansa o evaluare intermediară a JASPERS în primul trimestru al anului 2018 și va 

include examinarea globală a performanței JASPERS și perspectivele pentru perioada de după 

2020. 

98. Autoritățile naționale ar trebui să își intensifice eforturile în ceea ce privește evaluarea 

impactului JASPERS, întrucât Comisia a încurajat și a promovat dintotdeauna o cultură a evaluării 

cuprinzătoare în cadrul politicii de coeziune. 
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101. Au existat diverse alte canale de comunicare a feedback-ului din partea responsabililor cu 

privire la JASPERS; și anume, grupul responsabililor cu proiecte majore a funcționat începând cu 

anul 2008, iar aspecte legate de JASPERS au fost discutate frecvent și au fost comunicate în 

consecință către JASPERS în cursul reuniunii Comitetului director al JASPERS sau al altor 

reuniuni. 

104. Comisia nu a solicitat JASPERS să monitorizeze modul în care recomandările sale au fost 

utilizate pentru punerea în aplicare a proiectelor majore sau non-majore asistate, iar mandatul său 

nu include monitorizarea punerii în aplicare efective a proiectelor asistate. 

Monitorizarea punerii în aplicare și a închiderii programelor operaționale este o prerogativă a 

serviciilor Comisiei. JASPERS a avut cunoștință de problemele legate de punerea în aplicare atunci 

când s-a considerat necesar, în special prin cererile din partea statelor membre pentru a le sprijini în 

etapizarea proiectelor între perioadele de programare. 

105. Observația menționată la acest punct din raport a însemnat că JASPERS a împiedicat 

continuarea investițiilor nefavorabile, valoarea acestora putând fi stabilită drept costuri de 

oportunitate (sau economii). 

108. Faptul că intervențiile au fost anulate poate fi o dovadă a valorii adăugate a JASPERS în 

depistarea timpurie a unor proiecte pregătite necorespunzător, a căror calitate nu putea fi remediată. 

109. Există un sistem separat, diferit de cel la care face referire Curtea de Conturi Europeană, 

pentru înregistrarea timpului consumat pentru diferite mandate în scopuri de facturare, care este 

utilizat în cadrul BEI. Ratele de finalizare în cadrul acestui sistem sunt verificate la sfârșitul fiecărei 

luni. 

De la sfârșitul anului 2016, personalul JASPERS a început să înregistreze în acest sistem nu numai 

timpul alocat pentru fiecare mandat, ci și sarcinile specifice. 

Aceasta este baza pentru auditul extern al cheltuielilor JASPERS, mandatul de audit fiind să se 

asigure că au fost declarate doar cheltuielile eligibile. Acesta este sistemul utilizat pentru declararea 

cheltuielilor către Comisie. Nu au fost raportate insuficiențe aferente de către auditori. 

Relațiile contractuale între Comisie și BEI se bazează pe acordul de grant, iar costurile eligibile cu 

personalul se bazează pe numărul și tipul de experți angajați, costul acestora fiind determinat de 

ratele FAFA convenite în 2014. 

110. Comisia și BEI iau notă de faptul că documentul menționat de Curtea de Conturi Europeană nu 

a fost o evaluare a eficienței JASPERS, ci o evaluare a „rolului BEI în inițiativa JASPERS”. 

Eșantionul de intervenții din raport a fost extras în mare parte din faza inițială a activităților 

JASPERS și nu este foarte relevant pentru JASPERS în perioada 2014-2020. Cu toate acestea, 

concluzia generală a raportului a fost că JASPERS a avut un impact pozitiv, iar BEI ar trebui să 

acorde sprijin în continuare. 

În ceea ce privește eficiența, raportul afirmă: „[...] cazurile în care JASPERS a reușit să influențeze 

forma proiectelor subiacente au condus la avantaje economice care ar putea să depășească cu mult 

costul inițiativei în sine”. 

112. Comitetul director monitorizează eficiența JASPERS în ceea ce privește intervențiile finalizate 

și aprobarea proiectelor sprijinite de JASPERS. 

Natura intervențiilor s-a schimbat odată cu extinderea portofoliului de servicii JASPERS, de 

exemplu JASPERS a acordat consiliere cu privire la numeroase condiționalități ex ante (cum ar fi 

planurile generale de transport în șapte state membre), unde volumul de muncă din partea JASPERS 

a fost considerabil mai mare decât evaluarea unui singur proiect de stație de tratare a apelor 

reziduale. 
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113. Cheltuielile JASPERS au fost cu mult sub sumele potențiale care ar fi putut fi cheltuite pentru 

mai mulți ani. În prezent există termene pentru furnizarea de rapoarte de evaluare care nu existau în 

ultima perioadă de programare, ceea ce face necesară abordarea furnizării în avans de capacitate în 

vederea satisfacerii cererii viitoare.  

Constatările studiului AECOM în ceea ce privește costul JASPERS a fost următoarea: 

„JASPERS are o echipă formată din personal cu înaltă calificare [...]. Pe baza unei comparații cu 

alte organe și agenții, costurile JASPERS par rezonabile, având în vedere natura sarcinilor pe care 

le efectuează, precum și personalul necesar pentru a efectua aceste activități”. 

114. Contribuția BEI către JASPERS a fost o contribuție în natură sub formă de personal detașat la 

JASPERS, în cea mai mare parte pe poziții de conducere și de gestiune. În scopul acordurilor de 

grant, acestor contribuții în natură li s-au acordat valori monetare. Nu a existat nicio tranzacție cu 

numerar care să corespundă acestor contribuții în natură. Plățile efectuate de Comisie au fost 

destinate personalului pentru care aceasta acceptase să ofere sprijin. Costul estimat al personalului 

cu care a contribuit BEI nu a fost relevant pentru această sumă.  

115. Comisia și BEI au convenit în FAFA să stabilească costuri unitare standard pentru cheltuielile 

cu personalul și cu misiunile pentru serviciile furnizate de BEI către Comisie. JASPERS a început 

să utilizeze acest sistem de cofinanțare pe baza costurilor unitare în vigoare ale sistemului paralel de 

finanțare folosit până în 2013. Noua metodă și vechea metodă se bazează pe concepte contabile 

diferite. Ratele personalului sunt calculate în mod diferit, dar, ca urmare, cotele ajutorului au fost 

ajustate, de asemenea, pentru a face ca ambele părți să contribuie, în linii mari, cu aceleași sume ca 

înainte. În cadrul noului sistem, ratele teoretice pentru estimarea costurilor au fost modificate, de 

asemenea, luând în considerare un acord global (FAFA) încheiat între Comisie și BEI care 

reglementează toate inițiativele comune. 

116. Declarațiile financiare anuale auditate ale JASPERS au fost prezentate Curții de Conturi 

Europene începând din 2006. În conformitate cu metodologia convenită în acordurile de contribuție 

și în FAFA, în declarațiile respective, costurile cu personalul ale JASPERS reprezintă un preț 

standard pe care Comisia a acceptat să îl plătească în temeiul FAFA pentru serviciile furnizate de 

BEI.  

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

118. Au existat obiective clare referitoare atât la calendarul proiectelor – aducerea proiectelor la 

punctul unei decizii pozitive privind furnizarea de fonduri de investiții ale UE mai repede decât ar fi 

cazul altfel –, cât și la îmbunătățirea calității.  

Evoluțiile JASPERS trebuie înțelese în contextul lor mai amplu. JASPERS și-a început activitatea 

spre sfârșitul anului 2006. Criza economică și financiară în creștere din toamna anului 2008 a 

condus la anumite decizii care puteau afecta operațiunile JASPERS, inclusiv o extindere la 

personalul JASPERS, modificări aduse normelor de certificare etc. JASPERS a răspuns cu 

flexibilitate și pragmatism la circumstanțele în schimbare.  

Deficiențele inițiale au fost abordate ulterior prin acorduri ale Comitetului director, în conformitate 

cu răspunsul primit de statele membre și cu evaluarea corespunzătoare a cererii. Într-adevăr, 

JASPERS a fost conceput inițial ca o inițiativă pentru perioada de programare 2007-2013, dar, 

având în vedere evoluțiile din perioada respectivă și pe baza unei evaluări a nevoilor, mandatul 

acestuia a fost prelungit pentru perioada de programare 2014-2020. 

119. Acorduri de lucru oficializate – pentru consiliere și IQR - au fost stabilite cu statele membre în 

legătură cu proiectele majore și non-majore în care acestea erau clientul. JASPERS are un acord 

contractual cuprinzător cu Comisia în acest sens. Toate intervențiile JASPERS într-o țară - proiect 
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major, proiect non-major și de tip orizontal sau intervenții strategice - sunt incluse în planurile de 

acțiune anuale sau de tip rolling și sunt stabilite de comun acord cu beneficiarul.  

În situații foarte rare, JASPERS a oferit sprijin pentru activități de tip consultativ (acțiuni-pilot care 

puteau fi replicate, lipsa de capacități a autorităților naționale sau în cadrul JASPERS pentru a 

întreprinde activitatea necesară etc.).  

120. Prioritățile sunt bazate pe prioritățile politicii de coeziune a UE convenite între statele membre 

și instituțiile UE, care dobândesc ulterior conținut operațional prin programele operaționale 

aprobate. JASPERS nu stabilește prioritățile în mod independent.  

121. Etapizarea a reprezentat o utilizare pragmatică pe termen scurt a resurselor JASPERS pentru a 

asigura folosirea deplină a fondurilor UE la sfârșitul unei perioade de programare și începutul alteia. 

Activitatea privind această etapizare este prin natura sa limitată în timp și sporește absorbția.  

Intervențiile JASPERS pentru punerea în aplicare a proiectelor sunt de aproximativ 2 %. 

122. Introducerea planurilor de acțiune de tip rolling nu a modificat strategiile. 

Recomandarea 1 

JASPERS este un parteneriat între Comisie și BEI, la care ambele contribuie și pe care îl 

guvernează prin intermediul Comitetului director.  

(a) Comisia acceptă recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, trebuie 

să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 

(b) Comisia acceptă recomandarea. 

 (c) Comisia acceptă recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, trebuie 

să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 

 (d) Comisia acceptă recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, trebuie 

să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 

 (e) Comisia acceptă parțial recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, 

trebuie să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 

Există acorduri de lucru corespunzătoare acolo unde este necesar, dar se acceptă faptul că poate fi 

necesar un acord mai oficializat, de exemplu în ceea ce privește PSA.  

123. Analiza independentă a calității (IQR) a fost instituită de Consiliu și Parlamentul European cu 

scopul de a oferi o alternativă la evaluarea proiectelor majore de către Comisie. Analiza 

independentă a calității este solicitată de un stat membru și este adresată statului membru în 

conformitate cu legislația. 

Un manual al calității a fost elaborat în contextul unei abordări globale privind managementul 

calității aprobate de Fundația Europeană pentru Managementul Calității în noiembrie 2017, vizând 

în mod explicit chestiuni legate de independență și de coerență dintr-o perspectivă a 

managementului calității. Comitetul director al JASPERS va adopta noul manual de calitate în 

decembrie 2017. 

124. Utilizarea IQR este o opțiune la dispoziția statelor membre. Semnarea acordurilor de lucru este 

o cerință obligatorie din partea JASPERS înainte de desfășurarea unei IQR pentru un proiect. 

Recomandarea 2 

(a) Comisia acceptă recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, trebuie 

să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 
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Pentru perioada curentă, vor fi puse în aplicare acțiuni pentru a reduce riscul unei lipse de 

imparțialitate atunci când JASPERS efectuează analize IQR pentru a evalua proiectele care au 

primit sprijin consultativ din partea JASPERS. 

Deși Comisia nu poate face un angajament concret în această etapă în legătură cu propunerile 

legislative pentru perioada post-2020, aceasta acceptă recomandarea pe fond și va analiza viitorul 

funcției IQR. 

(b) Comisia acceptă parțial recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, 

trebuie să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 

Comisia va clarifica drepturile de acces la analiza IQR a JASPERS în cadrul acordurilor 

contractuale dintre Comisie, BEI și statele membre.  

126. JASPERS nu a avut aceeași gamă și intensitate a impactului asupra tuturor proiectelor, întrucât 

acest lucru a depins de stadiul din ciclul proiectului în care JASPERS a fost invitat să ofere sprijin și 

de calitatea existentă a proiectului la momentul în care acesta s-a implicat. Cu toate acestea, pentru 

proiectele din eșantionul Curții a existat un impact moderat (45 %) sau semnificativ (20 %) al 

consilierii JASPERS pentru cel puțin o dimensiune a calității. Proiectele incluse în eșantion din 

patru țări au prezentat dovezi ale unor reduceri substanțiale ale costurilor ca urmare a contribuției 

JASPERS. Proiectele retrase în urma consilierii JASPERS ar trebui, de asemenea, să fie considerate 

drept beneficii din moment ce s-a împiedicat utilizarea ineficientă a unor resurse substanțiale. 

Pentru 4 dintre cele 20 proiecte majore din eșantion cu economii semnificative ale costurilor, 

economiile totale în materie de costuri au fost estimate de către Comisie la 175 de milioane EUR. 

127. O mare parte din timpul consumat în ciclul proiectului nu este imputabilă JASPERS, în special 

în etapa de punere în aplicare; acesta nu a fost rolul conferit JASPERS de către Comitetul director 

sau solicitat de statele membre (1 % din intervenții) și demonstrează că JASPERS ar putea avea un 

rol de îndeplinit în procesul de punere în aplicare.  

129. Cu toate că se pot face mai multe pentru a monitoriza impactul consilierii JASPERS asupra 

proiectelor non-majore, acest lucru necesită cooperarea statelor membre, dat fiind că nu există un 

proces de aprobare comparabil cu cel pentru proiectele majore.  

130. Normele de certificare pentru proiecte majore în 2014-2020 vor permite ca JASPERS să aibă 

un impact asupra ritmului de absorbție.  

Recomandarea 3 

(a) Comisia acceptă parțial recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, 

trebuie să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 

Direcționarea asistenței JASPERS în funcție de etapa de dezvoltare a unui proiect reprezintă deja o 

prioritate, dar etapa în care JASPERS este implicat depinde de momentul în care survine cererea 

pentru sprijin din partea statului membru. 

Necesitatea de a acționa cât mai în amonte posibil în ciclul de viață al proiectului este clară și 

impactul unei astfel de abordări poate fi observat, de exemplu, în strategiile sectoriale pentru 

transport pe care JASPERS le-a dezvoltat pentru unele state membre. Cu toate acestea, acest lucru 

nu este întotdeauna posibil în alte state membre.  

Cea de a doua parte a recomandării nu este acceptată. Aprobările naționale pot fi acordate de 

timpuriu în cadrul ciclului de dezvoltare a proiectului, iar proiectele pot fi modificate inclusiv după 

aprobările naționale. 

(b) Comisia acceptă recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, trebuie 

să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 



 

14 

132. Coordonarea activităților între DG REGIO și JASPERS se află în plină desfășurare. Comisia 

desfășoară schimburi informale regulate cu JASPERS/CNMF referitoare la activitățile lor 

respective și lucrează împreună cu acestea în cazul în care există un risc de suprapunere sau 

posibilități de sinergii. Un exemplu în acest sens este implicarea JASPERS în seminarii tematice 

privind ajutoarele de stat organizate de Comisie la Bruxelles în 2016 (JASPERS a oferit vorbitori 

experți) și participarea JASPERS la seminarii naționale privind ajutorul de stat în 2015.  

133. De-a lungul timpului, JASPERS a acționat din ce în ce mai mult în amonte și a oferit asistență 

pentru strategiile și procesul timpuriu de selecție a proiectelor (în măsura în care autoritățile 

naționale permit acest lucru). Se preconizează că JASPERS va continua să funcționeze în acest 

mod.  

Recomandarea 4 

(a) Comisia acceptă recomandarea și o consideră ca fiind deja pusă în aplicare.  

Noua strategie privind asistența tehnică, adoptată în septembrie 2017 de către Comisie (DG Politică 

Regională și Urbană), integrează acțiuni din partea JASPERS în noile activități întreprinse de 

Comisie.  

 (b) Comisia acceptă recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, trebuie 

să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia.  

134. Monitorizarea mai intensivă a activităților JASPERS ar îmbunătăți considerabil funcționarea 

cu succes a inițiativei, în special în ceea ce privește eficiența și eficacitatea sa.  

Normele de certificare pentru proiecte majore în 2014-2020 vor permite ca JASPERS să aibă un 

impact asupra ritmului de absorbție.  

136. JASPERS oferă statelor membre consiliere tehnică și alte funcții, cum ar fi PSA și IQR. Acesta 

nu a fost stabilit ca un sistem cuprinzător de monitorizare pentru toate aspectele legate de proiecte.  

Monitorizarea punerii în aplicare a programelor operaționale este o prerogativă a serviciilor 

Comisiei. JASPERS a avut cunoștință de problemele legate de punerea în aplicare atunci când s-a 

considerat necesar, în special prin cererile din partea statelor membre pentru a le sprijini în 

etapizarea proiectelor între perioadele de programare. 

138. Comisia și BEI au convenit să stabilească costuri unitare standard pentru cheltuielile cu 

personalul și cu misiunile pentru serviciile furnizate de BEI către Comisie. JASPERS a început să 

utilizeze acest sistem de cofinanțare pe baza costurilor unitare în vigoare ale sistemului paralel de 

finanțare folosit până în 2013. Noua metodă și vechea metodă se bazează pe concepte contabile 

diferite. Ratele personalului sunt calculate în mod diferit, dar, ca urmare, cotele ajutorului au fost 

ajustate, de asemenea, pentru a face ca ambele părți să contribuie, în linii mari, cu aceleași sume ca 

înainte. În cadrul noului sistem, ratele teoretice pentru estimarea costurilor au fost modificate, de 

asemenea, luând în considerare un acord global (FAFA) încheiat între Comisie și BEI care 

reglementează toate inițiativele comune. 

Declarațiile financiare anuale auditate ale JASPERS au fost prezentate Curții de Conturi Europene 

începând din 2006. În conformitate cu metodologia convenită în acordurile de contribuție și în 

FAFA, în declarațiile respective, costurile cu personalul ale JASPERS sunt stabilite conform 

prețului standard pe care Comisia a acceptat să îl plătească pentru serviciile furnizate de BEI.  

În general, ratele FAFA au contribuit la o mai mare armonizare și simplificare a prevederilor 

contractuale pentru inițiative specifice de asistență tehnică între Comisie și BEI. 
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Comisia consideră că FAFA este conform cu Regulamentul financiar. Articolul 124 din 

Regulamentul financiar permite utilizarea ratelor forfetare și a sumelor forfetare și este aplicabil 

FAFA. 

Recomandarea 5 

(a) Comisia acceptă recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, trebuie 

să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 

Aspectele evidențiate cu privire la strategia și obiectivele viitoare vor fi parte a viitoarei evaluări 

intermediare.  

(b) Comisia acceptă recomandarea. 

(c) Comisia acceptă recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, trebuie 

să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 

(d) Comisia acceptă recomandarea și subliniază că BEI, fiind celălalt partener în JASPERS, trebuie 

să fie implicată pentru punerea în aplicare cu succes a acestuia. 

Comisia reamintește, în același timp, că acordul FAFA este cel care stabilește „costurile” 

JASPERS.  



 
Etapă Data 

Adoptarea planului de audit / Demararea auditului 16.3.2016 

Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate 
auditată) a proiectului de raport 

5.10.2017 

Adoptarea raportului final după procedura contradictorie 29.11.2017 

Primirea răspunsurilor Comisiei (sau ale altei entități auditate) în 
toate versiunile lingvistice 

8.1.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



În 2006, Comisia Europeană s-a angajat împreună cu Banca 
Europeană de Investiții într-o nouă inițiativă, cunoscută 
sub numele de „Asistența comună în vederea sprijinirii 
proiectelor în regiunile europene” (JASPERS – Joint 
Assistance to Support Projects in European Regions). 
Obiectivul principal al JASPERS era de a furniza statelor 
membre care au aderat la UE în 2004 sau ulterior o 
consultanță gratuită și independentă pentru a le ajuta să 
pregătească „proiecte majore” de bună calitate. Curtea a 
constatat deficiențe în definirea obiectivelor principale ale 
JASPERS și a rolurilor și responsabilităților acestuia, ceea ce 
prezenta un risc pentru asigurarea răspunderii de 
gestiune. Au fost identificate deficiențe semnificative și în 
ceea ce privește structurarea noii funcții de analiză 
independentă a calității (IQR), care au antrenat un risc 
ridicat de lipsă de imparțialitate. JASPERS a făcut posibilă 
aprobarea mai rapidă a proiectelor și a contribuit la 
îmbunătățirea calității documentației subiacente a 
acestora, dar, în general, nu a putut avea un impact asupra 
absorbției fondurilor UE. Impactul său asupra capacității 
administrative a statelor membre nu a dus deocamdată la 
niveluri mai ridicate de independență față de asistența 
oferită prin acest instrument. Deficiențele constatate, în 
combinație cu neajunsurile semnificative observate în 
planificarea, monitorizarea și evaluarea activităților 
JASPERS, au pus în pericol funcționarea cu succes a 
inițiativei, în special în ceea ce privește eficiența și 
eficacitatea sa.
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