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LISTA E SHKURTIMEVE 

 

AD Axhenda Dixhitale  

ADISA  Albanian Delivery Integrated Servcies Agency (Qendra e Ofrimit të Shërbimeve 

Publike të Integruara) 

ALCIRT Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike 

AKEP Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

AKCE Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik 

AKKP Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave 

AKPT Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 

AKSHI Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit 

AKU  Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 

AMA  Autoriteti i Mediave Audiovizive 

AQTN  Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit 

ASIG  Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapsinor  

ASPA  Shkolla e Administratës Publike 

ASHZHI Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) 

AZHBR Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural 

BB  Banka Botërore 

BE  Bashkimi Evropian 

DAP  Departamenti i Administratës Publike 

DIM  Department for Innovation and Good Governance (Departamenti për Inovacion 

dhe Mirëqeverisje) 

DPB  Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve  

DPD  Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

DPGJC Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile 

DPSHP Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës 

DPSHTRR Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor 

DPT  Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

e-Biznes Biznesi Elektronik 

e-Government Qeverisje Elektronike 

e-Services Shërbime Elektronike 

FZHR  Fondi i Zhvillimit Rajonal 

GMIP  Grupi i Menaxhimit të Integruar të Politikave 

GIS  Geographical Information System 

GovNet Government Network (Rrjeti qeveritar) 

IDI  Indeksi i Zhvillimit të TIK 

INSTAT Instituti i Statistikave 

IPR  E drejta e Pronësisë Intelektuale (Intelectual Property Rights) 
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ISHPSHSH Inspektorati Shtetëror i Punës dhe i Shërbimeve Shoqërore 

ITU  Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacionit 

KDIMDP Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

KE  Komisioni Evropian 

KM  Këshilli i Ministrave 

MAS  Ministria e Arsimit dhe Sportit 

MBZHRAU Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave 

MD  Ministria e Drejtësisë  

MEI  Ministria e Energjisë dhe Industrisë  

MF  Ministria e Financave 

MK  Ministria e Kulturës 

MM  Ministria e Mjedisit 

MB  Ministria e Mbrojtjes    

MMSR  Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë  

MPB  Ministria e Punëve të Brendshme  

MSH  Ministria e Shëndetësisë  

MTI  Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës  

MZHU  Ministria e Zhvillimit Urban 

MZHETTS Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes 

NJQV  Njësia e Qeverisjes Vendore 

PV  Plan Veprimi 

PBA  Planifikimi Buxhetor Afatmesëm 

QKB  Qendra Kombëtare e Biznesit 

RAP  Reforma në Administratën Publike 

eSEE  Evropa Juglindore Elektronike (South Eastern Europe) 

SHSSH Shërbimi Social Shtetëror  

SNRAP Strategjia Ndërsektoriale për Reformën në Administratën Publike 2015-2020 

ToR  Termat e Referencës 

USAID United States Agency for International Development 

ZRPP  Zyra për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme  
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1. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

Strategjia e Axhendës Dixhitale në Shqipëri është një ndër prioritetet e Qeverisë si një instrument 

kyç për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve dhe biznesit në vend.  

 

Strategjia Ndërsektoriale “Axhenda Dixhitale e Shqipërisë 2015-2020”, u miratua me vendimin 

nr. 284 datë 01.04.2015, të Këshillit të Ministrave. Kjo strategji e hartuar në përputhje me 

Axhendën Europiane 2020 dhe Strategjinë Rajonale SEE-2020, synon një drejtim të koordinuar 

dhe efikas të zhvillimeve në axhendën dixhitale. 

  

Prioritetet madhore të kësaj strategjie janë: zhvillimi i qeverisjes elektronike, përmirësimi i 

infrastrukturës kombëtare të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, dhe krijimi i 

Kadastrës Shumëqëllimshme. Këto janë prioritete afatgjata, të parashikuara dhe në SKZHI dhe 

të shtrira në kohë, në periudhën 2015-2020.  

 

Në fazën e parë të implementimit të AD, 2015–2017 (objektivat afatmesme), përpjekjet janë 

përqëndruar në implementimin e projekteve për zhvillimin dhe përmirësimin e infrastrukturës 

TIK si dhe në përmirësimin e kuadrit ligjor dhe proçedurave për hartimin e politikave që rrjedhin 

nga këto ndryshime.  

 

Faza e dytë, që përfshin periudhën 2018 - 2020 (objektivat afatgjata), synon konsolidimin e 

arritjeve të realizuara në fazën e parë të zbatimit të strategjisë, duke përfshirë më tej aktivitete të 

reja në planin e veprimit.  

 

Për monitorimin e implementimit të Strategjisë janë vendosur indikatorë të lidhur me shkallën e 

përdorimit të TIK dhe e-qeverisjes nga individët dhe bizneset. Pjesë e këtyre indikatorëve janë 

dhe treguesit për aftësi TIK, TIK në arsim, e-shëndetësia etj.  

 

Për të reflektuar zhvillimet e fushës është shkuar drejt një përqasje sektoriale nëpërmjet krijimit 

të Grupit të menaxhimit të Integruar të Politikave për Inovacionin dhe Mirëqeverisjen (GMIP) i 

drejtuar nga Ministri i Shtetit per Inovacionin dhe Administraten Publike. Në ndihmë të GMIP-se 

është ngritur grupi tematik për Dixhitalizimin dhe e-qeverisjen.  

 

Ky është raporti i parë i monitorimit dhe është përgatitur nga DIM bazuar në raportimet e bëra 

nga institucionet zbatuese gjatë vitit të parë të implementimit të strategjisë dhe në koordinim me 

grupin tematik të GMIP-së.  

 

Raporti i monitorimit të progresit vjetor të Strategjisë Ndërsektoriale “Axhenda Dixhitale e 

Shqipërise 2015-2020” ka për qëllim të vlerësojë ecurinë e zbatimit të kësaj strategjie sipas tri 

prioriteteve kryesore dhe objektivave respektive për periudhën Prill 2015 – Prill 2016.  

 

Plani i Veprimit i Strategjisë së Axhendës Dixhitale për fazën e parë, 2015 – 2017, përfshin në 

total 148 aktivitete bazë për t’u implementuar përgjatë tre viteve të para të zbatimit të Strategjisë. 

Nga këto 115 prej tyre ose rreth 78 % janë të realizuara plotësisht ose në proçes, nga të cilat  
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85 aktivitete (57,4%) janë në proçes dhe 30 aktivitete (20,3%) kanë përfunduar plotësisht. 22,3% 

e aktiviteteve të tjera të planit të veprimit pritet të fillojnë në gjysmën e dytë të vitit 2016 ose në 

fillim të 2017.  

 

 

  
 

Grafiku 1: Shkalla e Realizimit të Aktiviteteve në % 
 

 

Në veçanti ka progres në përmbushje të prioritetit të parë mbi “Politikat për zhvillimin e 

qeverisjes elektronike dhe ofrimit të shërbimeve publike interaktive për qytetarët dhe biznesin” 

po të konsiderohen aktivitetet e realizuara dhe ato që janë në proçes.  

 

Në realizimin e objektivave të këtij prioriteti janë parashikuar 76 aktivitete, 13 prej të cilave të 

realizuara plotësisht dhe 38 në proçes siç shihet në grafikun 2. 

 

 

 
 

Grafiku 2: Realizimi i aktiviteteve të prioritetit 1 

 

 

Në realizimin e objektivave të proritetit dy janë parashikuar 59 aktivitete, 14 prej të cilave të 

realizuara plotësisht, 34 në proçes dhe 14 të pafilluara akoma siç shihet në grafikun 3.  

 

20,3% 

57,4% 

22,3% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Te perfunduara Ne proces Planifikuar 2016-2017

13 

38 

25 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Te perfunduara Ne proces Planifikuar 2016-2017



   

7 
 

 
 

Grafiku 3: Realizimi i aktiviteteve të prioritetit 2 

 

Prioriteti i tretë përfshin 12 aktivitete dhe pritet që t’i japë rezultatet në periudhën në vijim. 

Aktualisht kanë nisur dhe janë në proçes 11 nga 12 aktivitete të planifikuara dhe 1 i realizuar 

plotësisht. 

 

Gjithashtu kjo analizë shoqërohet me dhënien e konkluzioneve të gjetjeve dhe rekomandimeve 

që i paraprijnë proçesit të rishikimit të planit të veprimit për fazën e dytë të implementimit të saj. 

Si sfidë kryesore e implementimit të suksesshëm të AD mbetet financimi i aktiviteteve si dhe 

mirëkoordinimi ndërmjet institucioneve. 

 

 

2. METODOLOGJIA E MONITORIMIT  

 

Vlerësimi i realizimit të objektivave të strategjise AD 2020, do të bëhet duke ndjekur në mënyrë 

periodike realizimin e planit të aktiviteve të parashikuara për periudhën 2015-2017 si dhe ecurinë 

e indikatorëve kryesorë të monitorimit. 

 

Analiza e këtij raporti është mbështetur kryesisht në monitorimin e realizimit të aktiviteteve të 

parashikuara në planin e veprimit që përfshin periudhën 2015 - 2017. 

 

Monitorimi i Strategjisë ka konsistuar në këto faza kryesore: 

a) Raportimi i institucioneve mbi zbatimin e Masave për të cilat janë përgjegjëse, dhe 

b) Monitorimi i indikatorëve të matshëm për Strategjinë e Axhendës Dixhitale; 

c) Raportimi gjatë takimeve të grupit tematik mbi Axhendën Dixhitale mbi zbatimin e PV-

së në tërësinë e tij. 

Me qëllim realizimin e sa më sipër, është kryer paraprakisht analiza e aktiviteteve të planit të 

veprimit sipas çdo prioriteti strategjik; janë identifikuar insitucionet përgjegjëse për zbatimin e 

tyre; është komunikuar me shkresë me çdo institucion dhe koordinuar në vazhdimësi me pikat e 

kontaktit për raportimin e statusit të realizimit sipas metodologjisë. 

 

Paralelisht është bërë dhe vëzhgimi i indikatorëve të matshëm të strategjisë me INSTAT dhe 

AKEP sipas tematikave dhe grupimit për përdorimin e TIK nga individët, biznesi dhe TIK në 

arsim.  
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3. VLERËSIM I PËRGJITHSHËM MBI PROGRESIN E STRATEGJISË  

 

Në zhvillimin e infrastrukturës TIK dhe qeverisjes elektronike kemi këto rezultate:  

 

 Eshtë realizuar koordinimi dhe ndërlidhja e Bazave të të Dhënave Shtetërore për 39 

institucione, janë përmiresuar dhe shtuar sistemet TIK dhe web-portale për administratën;  

 90 Institucione ofrojnë shërbime elektronike përmes e-albania.al;  

 Në portalin unik qeveritar www.e-albania.al janë shtuar 274 shërbime elektronike të nivelit 

3-4 deri në maj 2016.  

 Numri i shërbimeve elektronike të nivelit 1-2 ka kaluar shifrën prej 550. Shërbimet 

elektronike mund të aksesohen edhe nëpërmjet telefonave celulare duke përdorur 

aplikacionin mobile të e-albania.  

 Në portalin e-albania ofrohen shërbimet online për 8 njësi vendore ku përfshihen 9 shërbime 

elektronike për taksat për bizneset dhe qytetarët në Bashkitë: Kuçovë, Vorë, Patos, Sarandë, 

Lushnjë, Berat, Kamzë, Vlorë. Ky projekt është i realizuar në bashkëpunim me PLGP. 

Gjithashtu për Bashkinë Durrës ofrohen shërbimet e pagesës online; 

 Në objektivat e vitit 2016 synohet integrimi në portalin e-albania të shërbimeve që lidhen 

me NJQV dhe akses elektronik nga 61 bashkitë dhe institucionet e përfshira në 

vendimmarrje.  

 Brenda vitit 2017 synohet të shtohen 209 shërbime të reja elektronike të niveli 3-4 për 18 

institucione.  

 Po vijon instalimi i sporteleve dixhitale e-albania në vende publike si bashki, qendra 

tregtare, institucione të ndryshme të administratës publike në disa prej qyteteve kryesore të 

vendit;  

 Gjatë vitit 2015 është realizuar projekti për menaxhimin e dokumentacioneve në mënyrë 

elektronike në administratën publike dhe është në testim për stafin e Kryeministrisë.  

 Ka vijuar zhvillimi i infrastrukturës TIK si dhe po punohet për krijimin e mekanizmave 

inovativë për përfshirjen direkte të qytetarëve në monitorimin e cilësisë së shërbimeve. Një 

sistem monitorimi i tillë është zbatuar në ZRPP Tiranë, Durrës, Vlorë si dhe në QSUT.  

 Në maj të vitit 2015 përfundoi portali unik qeveritar e-Albania tërësisht i ristrukturuar. 

Portali ofron në formë më të thjeshtë (user friendly) dhe më praktike shërbimet e 

administratës publike për qytetarët, bizneset dhe vet punonjësit e administratës publike (në 

nivel qendror).  

 Në portalin e-albania.al aktualisht ofrohen mbi 820 shërbime elektronike të nivelit 1-4 duke 

përfshirë dhe ofrimin e shërbimit të pagesave on-line për shërbimet elektronike, në mënyrë 

të sigurtë nëpërmjet Platformës Qeveritare të Pagesave Elektronike, e cila është e lidhur me 

institucione bankare dhe jo-bankare. 

 Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor ka realizuar fotografimin ajror dixhital 

si dhe janë krijuar 32 shërbime online të reja në gjeoportalin kombëtar, shërbime të cilat 

aksesohen pa pagesë nga çdo qytetar. 

 Në fushën e sigurisë kibernetike është punuar për krijimin e portalit www.cyberalbania.al me 

fokus sigurinë kompjuterike, fëmijët në internet, këshilla sigurie, etj.  

 

 

 

 

 

http://www.e-albania.al/
http://www.cyberalbania.al/
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I. Zhvillimi i Infrastrukturës TIK për të gjithë dhe Transmetimet Audiovizive 

 

Në vitin 2015, për t’i dhënë shtysë zhvillimit të rrjeteve të shpejtësisë së lartë u miratuan disa 

ndryshimet në planin kombëtar të broadband-it që mundësuan përshpejtimin e ofrimit të 

shërbimeve 4G/LTE.  

 

Nga proçesi i dhënies së autorizimeve për frekuencat u përfituan 33 milion euro në buxhetin e 

shtetit për vitin 2015. Ndërkohë penetrimi mobile broadband u rrit në 49.2% në fund të 

tremujorit të parë të vitit 2016. Po kështu penetrimi i fiks broadband ka vijuar të rritet në 8,7%.  

 

Disa nga treguesit kryesorë të rritjes së përdorimit TIK dhe e-gov services paraqiten më poshtë: 

 

 Në fund të vitit 2015 kishte rreth 1,3 milion përdorues mobile broadband ose 49% me 

shumë krahasuar me vitin e kaluar; 

 Fiks broadband kishte rreth 243.000 përdorues ose 17% më shumë se vitin e kaluar; 

 95% e ndërmarrjeve me mbi 10 punonjës, përdorin kompjuter; 

 91.4% e ndërmarrjeve kanë lidhje në internet; 

 48.8% e ndërmarrjeve kanë faqe web; 

 37.4% e ndërmarrjeve përdorin rrjetet sociale (facebook, twitter etc); 

 95.2% e ndërmarrjeve përdorin internetin për të komunikuar me autoritetet publike; 

 10.4% e ndërmarrjeve përdorin tregëtinë elektronike; 

 Raporti nxënës/kompjuter në shkolla është 25:1, aktualisht 88 shkolla kanë faqen e tyre 

në internet;  

 Në kuadër të dixhitalizimit të sistemit arsimor u realizua projekti pilot me 60 klasa 

dixhitale në sistemin arsimor parauniversitar. 

 

Në zbatim të strategjisë për kalimin nga transmetimet analoge në transmetimet numerike, 

miratuar me VKM nr. 292, datë 2.5.2012, është duke u zbatuar projekti për ndërtimin e dy 

rrjeteve numerike të RTSH-së i cili parashikohet të përfundojë në janar 2017. Në infrastrukturën 

numerike të RTSH-së parashikohet të mbështeten dhe operatorët ekzistues analogë 

lokalë/rajonalë. Ndërkohë AMA, në zbatim të vendimit të gjykatës së shkallës së parë licencoi 

tre rrjete numerike private kombëtare.  

 

AMA në muajin prill filloi fushatën e informimit të publikut dhe ndërkohë ka filluar zbatimi i 

skemës së subvencionimit të dekoderave numerikë për familjet në nevojë. Dixhitalizimi i plotë i 

transmetimeve audiovizive, përveç se përmbush një detyrim ndërkombëtar që rrjedh nga 

anëtarësimi i Shqipërisë në ITU dhe angazhimeve në kuadër të anëtarësimit në BE, përbën një 

hap të rëndësishëm në përdorimin më efektiv të spektrit të radiofrekuencave, një burim i 

kufizuar natyror, nëpërmjet lirimit të një sasie të konsiderueshme frekuencash të quajtur 

Dividenti Numerik. Përdorimi më pas i Dividentit Numerik nga shërbimet e komunikimeve të 

lëvizshme do rrisin në mënyrë të konsiderueshme penetrimin mobile broadband dhe 

njëkohësisht të ardhurat e shtetit shqiptar si rezultat i shitjes së këtyre frekuencave tek operatorët 

mobile. 
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II. Zhvillimet në kuadrin ligjor 

 

Zhvillimet e axhendës dixhitale mbështeten nga kuadri ligjor e rregullator përkatës. Gjatë vitit 

2015 në kuadër të plotësimit dhe përmirësimit të kuadrit ligjor për Shoqërinë e Informacionit u 

hartuan dhe miratuan: 

 Ligji nr.107/2015 “Për Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet e Besuara”, në përputhje 

me acquis të BE-së.  

 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 848, datë 7.10.2015 “Për miratimin e rregullave të 

krijimit dhe administrimit të Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike”, 

duke shënuar dhe fillimin e zbatimit të ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin 

publik”; 

 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 147, datë 18.2.2015 “Për miratimin e dokumentit të 

politikave për implementimin e të dhënave të hapura publike dhe krijimin e portalit të të 

dhënave të hapura”; 

 Vendim i Këshillit të Ministrave nr . 973, datë 02.12.2015 "Për Miratimin e Dokumentit 

të Politikave për Sigurinë Kibernetike 2015-2017". 

 

Ndërkohë në proçes janë: 

 Projektligji “Për qeverisjen elektronike” (e-gov); 

 Projektligji “Për sigurinë kibernetike”;  

 Projektligji “Për zhvillimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike me shpejtësi të lartë 

dhe sigurimin e të drejtës së kalimit”; 

 Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 10128 datë 11.05.2009 “Për 

tregtinë elektronike”, i ndryshuar. 

  

Po punohet për implementimin e Kornizës Kombëtare të Ndërveprimit, bazuar në Kornizën 

Evropiane të Ndërveprimit dhe standardeve ndërkombëtare për realizimin e ndërveprimit të 

sistemeve elektronike. 

 

Në kuadër të nismës “Për Sigurinë Online të Fëmijëve në Shqipëri”, më 9 shkurt 2016 u 

nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi, midis katër ministrive, MIAP, MAS, MPB dhe 

MMSR.  

 

Me qëllim rritjen e transparencës dhe përmirësimin e shërbimeve në administratën publike sipas 

parimeve të iniciatives “Open Government Partnership” u miratua dokumenti i politikave për të 

dhënat e hapura.  

 

Me miratimin e ligjit 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” , 64 ligje dhe 

dokumenta strategjike të rëndësishëm i janë nënshtruar gjatë periudhës 2015-2016, konsultimit të 

gjerë publik.  

 

Në kuadër të inovacionit në luftën kundër korrupsionit përmendim reformën e vazhdueshme për 

përmirësimin e shërbimeve publike si dhe shtimin e shërbimeve elektronike si më poshtë: 

 

 fillimin e ofrimit të shërbimeve publike me parimin One Stop Shop nga ADISA për 

shërbimet e ZRPP-së; 

 krijimin e portalit www.stopkorrupsionit.al  

 krijimin e komisariatit dixhital, etj. 

http://www.cirt.gov.al/images/dokumenta/Dokumenti%20i%20Politikave%20per%20Sigurine%20Kibernetike%202015-2017.pdf
http://www.cirt.gov.al/images/dokumenta/Dokumenti%20i%20Politikave%20per%20Sigurine%20Kibernetike%202015-2017.pdf
http://www.stopkorrupsionit.al/
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4. PROGRESI I ZBATIMIT TË PROJEKTEVE SIPAS SECILIT PRIORITET  

 

Prioriteti I:  Politika për zhvillimin e qeverisjes elektronike dhe ofrimi i    

shërbimeve publike interaktive për qytetarët dhe bizneset. 
 

Objektivat e prioritetit fokusohen në:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Për realizimin e objektivave të Prioritetit të Parë Strategjik, institucionet e përfshira në realizimin 

e PV raportojnë si më poshtë vijon: 

 

AGJENCIA KOMBËTARE E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT - AKSHI, ka rritur 

numrin e shërbimeve elektronike të ofruara Online me impakt në 170.000 përdorues, qytetarë 

dhe biznese. Aktualisht deri në muajin qershor të vitit 2016 portali ka të regjistruar 226.421 

përdorues. Gjithashtu, koordinim dhe ndërlidhje e Bazave të të Dhënave Shtetërore për 37 

Institucione, përmirësim dhe shtim të sistemeve TIK në 290 sisteme host, web-portale për 

administratën, shtim/përmirësim infrastrukture në 34 institucione. Shtim/përmirësim i mjeteve 

TIK të përdorura nga administrata për rritjen e produktivitetit për rreth 14.000 përdorues të 

postës elektronike si dhe shtim/përmirësim i sigurisë me impakt rreth 18.000 përdorues me 

identifikim të sigurtë. 

 

Në Grafikun 4
1
 vërehet qartë rritje e numrit të transaksioneve të kryera në Platformën Qeveritare 

të Ndërveprimit gjatë vitit 2015 i cili është 16,72 herë më i lartë se numri i transaksioneve të 

kryera gjatë vitit 2013 dhe 3,96 herë më i lartë se numri i transaksioneve të kryera gjatë vitit 

2014. 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Burimi AKSHI 

 Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike, e-shërbimeve, 

për qytetarët dhe biznesin me 350 shërbime online. Prioritet do 

të jetë rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në 

administratën publike sipas parimeve të iniciativës “Open 

Government Partnership”; Zbatimi i një sistemi transparent e 

gjithëpërfshirës i hartimit të ligjeve, i bazuar në politika dhe që 

siguron përafrimin me acquis 

 Inovacioni kundër korrupsionit - Qendra me Një Ndalesë.  

 Plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për e-qeverisjen dhe 

shoqërinë e informacionit.  

 Zhvillimi i qeverisjes elektronike qendrore dhe vendore (e-

qeverisja) 

- Zhvillimi i Qeverisjes Elektronike (e-Qeverisja) në pushtetin 
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Grafik 4: Numri i transaksioneve të kryera në Platformën                Grafik 5: Ecuria e lidhjes së institucioneve në Platformën  
Qeveritare të Ndërveprimit 2013, 2014, 2015             Qeveritare të Ndërveprimit 
 

 

Numri i transaksioneve të kryera në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit për 6-mujorin e parë 

të vitit 2016 është 12,471,517, shifër kjo më e lartë se numri i transaksioneve të kryera për vitin 

2015 në total: 11,420,798 transaksione.  

 

Në Grafikun 5 paraqitet ecuria e lidhjes së institucioneve në Platformën Qeveritare të 

Ndërveprimit. 

 

Numri i institucioneve të lidhura në ESB në vitin 2015 është 6.2-fishuar dhe në 2016-n do të jetë 

7 herë më i madh se ai në vitin 2013, pra 42 institucione të lidhura. Kjo lidhje bën të mundur 

komunikimin dhe shkëmbimin e të dhënave midis institucioneve të ndryshme duke krijuar 

mundësinë e ofrimit të më shumë shërbimeve elektronike për qytetarët, bizneset dhe vet 

qeverinë. 

 

Gjatë vitit 2015 janë trajtuar 186 praktika të institucioneve të Administratës Publike për projekte 

të reja, shtesa të projekteve ekzistuese, mirëmbajtje të sistemeve si dhe përmirësim të 

infrastrukturave ekzistuese ku 138 prej të cilave janë miratuar nga AKSHI për institucionet e 

administrates publike dhe 11 praktika të AKSHI-t të miratuara nga FZHR, të cilat kanë 

ridimensionuar totalisht mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike ndaj qytetarit dhe bizneseve 

shqiptare, siç janë: 

 

Shpërndarja online e Kartës së Shëndetit për qytetarët shqiptarë e cila ka nisur prej 15 shkurtit 

2016, nëpërmjet portalit e-Albania, një risi kjo e cila bën të mundur një ndër hapat për 

modernizimin e shërbimit shëndetësor si dhe mundësinë e informimit mbi të dhënat e barnave 

mjekësore të regjistruara në Republikën e Shqipërisë dhe çmimeve të tyre. 

Gjithashtu AKSHI në bashkëpunim me Ministrinë e Financave u ofron përdoruesve të portalit 

unik qeveritar e-Albania mundësinë e informimit për pagesat ditore të kryera nga Degët e 

Thesarit në Shqipëri. 

 

Në Grafikun 6 paraqiten të dhëna mbi regjistrimet në portalin unik qeveritar e-Albania
2
  

 

                                                
2
 Burimi:AKSHI 
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Grafik 6: Numri i përdoruesve të rinj, 2013, 2014, 2015, qershor 2016 
 

Numri total i të regjistruarve në portalin e-albania deri në muajin Qershor 2016 është 226.421. 

Duke filluar nga vendosja e versionit të ri të portalit, janë: 

 

 kryer mbi 300 pagesa elektronike; mbi 3311 aplikime për regjistrime fillestare të biznesit 

në QKB;  

 kërkuar 11.316 herë të dhëna për notat e provimeve të maturës;  

 shkarkuar 13.000 të dhënat familjare dhe të dhënat personale; 

 depozituar 15 960 bilance vjetore në QKB,  

 kërkuar 5242 ekstrakte të nënshkruara elektronikisht nga QKB-ja;  

 dorëzuar 362 aplikime për regjistrime të tjera të biznesit (ndryshime në të dhënat e 

regjistruara) në QKB,  

 konsultuar mbi 5000 herë pikët e drejtuesit të mjetit. 

 

Gjithashtu një risi tjetër përgjatë tremujorit të fundit të vitit 2015 është edhe publikimi në Google 

Play dhe App Store i versionit më të fundit të aplikacionit mobile për pajisjet Android dhe iOS i 

cili erdhi me: 

 

 Një pamje tërësisht të re, të ndërtuar mbi teknologji Android dhe iOS; 

 Lehtësi më të madhe në përdorim, falë organizimit të shërbimeve sipas tipologjive dhe 

kategorive përkatëse; 

 Lehtësi në autentifikim që në faqen e parë të tij dhe ruajtjen e kredencialeve për një 

periudhë të caktuar kohe në mënyrë që përdoruesi të mos e kryejë nga fillimi proçesin e 

logimit kur e mbyll dhe e rihap më vonë aplikacionin; 

 Lehtësi në shpërndarjen e shërbimeve, lajmeve dhe çdo informacioni tjetër me miqtë 

përmes rrjeteve sociale, postës elektronike, aplikacioneve të mesazheve etj.; 

 

Bazuar në hartëzimet e bëra nga ADISA është bërë një analizë e “workflow” për çdo shërbim 

dhe janë identifikuar regjistrat fizikë dhe elektronikë me të cilët ka lidhje shërbimi.  

 

Për regjistrat fizikë të identifikuar të institucioneve, nga vetë institucionet është bërë analiza e 

volumit të tyre dhe është plotësuar aneksi teknik sipas standardit të AKSHI për studimin e tregut. 

Më pas është vijuar me kostimin dhe skanimin/indeksimin e regjistrave fizikë të identifikuar.  
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Për regjistrat elektronikë të identifikuar është bërë analiza se cilët regjistra aktualisht kanë të 

ngritur webservice-t për realizimin e shkëmbimit të të dhënave nëpërmjet ESB dhe ato për të 

cilat do të duhen zhvillime në backend. Pas kësaj është vazhduar me hartimin e ToRs-eve nga 

institucionet për dixhitalizimin, sistem apo zhvillime në backend duke bërë pjesë të ToRs-eve 

dhe flowchartet e konfirmuara me institucionin. Proçesi vazhdon në dy faza ku gjatë të parës 

përfshihen 10 institucione dhe 5 gjatë fazës së dytë. 

 

Aktualisht statusi për proçesin e dixhitalizimit i sinkronizuar dhe me programin ISDA, është: 

 

 Në vitin 2015 janë financuar 3 projekte: Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, 

Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit, Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit të Pronave;  

 

 Në vitin 2016 janë alokuar fondet për 6 projekte: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve 

të Transportit Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Qendra Kombëtare e 

Biznesit, Qendra Kombëtare e Licencimit, Qendra Kombëtare e Regjistrimit, Drejtoria e 

Përgjithshme Detare, Arkiva e Qendërzuar AKSHI; 

 

 Në vitin 2017 dhe në vazhdim kërkojnë financim 7 projekte: Fondi i Sigurimit të 

Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Shërbimi 

Kombëtar i Punësimit, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Agjencia e Legalizimit 

Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave / Ndërtimeve Informale, Agjencia Kombëtare e 

Provimeve, Instituti i Sigurimit Shëndetësor (për shtimin e kapacitetit të dixhitalizimit të 

arkivave të pagës). 

 

Në datë 15 prill 2016 u prezantua sistemi "Përmirëso Qytetin", i cili do të shërbejë si një dritare e 

komunikimit efektiv online mes qytetarëve dhe 61 bashkive të vendit. Sistemi i qendërzuar 

"Përmirëso Qytetin" thjeshton e shmang një sërë hallkash për kryerjen e ankesave, kërkesave dhe 

sugjerimeve që qytetarët i drejtojnë qeverisjes vendore. Ky sistem synon rritjen standardit të 

ofrimit të shërbimeve, rritjen e përgjegjësisë dhe shtimin e transparencës në vendimmarrje, 

zvogëlimin e rasteve të lëna pezull duke ofruar një zgjidhje sa më të shpejtë. 

 

AKSHI ka përgatitur projektin për rindërtimin e faqeve të Ministrive, projekt i cili është dorëzuar 

në FZHR. Me alokimin e fondeve për këtë projekt do të përfshihen dhe standardet 

ndërkombetare për PAK. Gjithashtu është bashkëpunuar me Ministrinë Mirëqënies Sociale dhe 

Rinisë për implementimin e standardeve PAK duke filluar nga portali e-albania.al 

 

AUTORITETI KOMBËTAR PËR CERTIFIKIMIN ELEKTRONIK – AKCE, me 

miratimin e ligjit 107/2015 është legjitimuar lëshimi i identifikimit elektronik dhe vulës 

elektronike për ofruesin e kualifikuar të shërbimit të besuar, AKSHI, i cili lëshon këto produkte 

të sigurta për administratën publike, si dhe ka legjitimuar lëshimin e identifikimit elektronik për 

ofruesin e kualifikuar të shërbimeve të besuara, ALEAT, produkt i cili është në treg dhe lëshohet 

vetëm për qytetarët. Nëpërmjet tyre ofrohen dhe përfitohen lehtësisht shërbimet publike 

elektronike, në mënyrë të sigurtë. 

Lidhur me numrin e produkteve të sigurta janë në përdorim:  

 

 169 çertifikata të kualifikuara për administratën;  

 360000 çertifikata të kualifikuara për qytetarët;  

 417 identifikime elektronike nga qytetarët në e-albania 
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Janë realizuar 110 transaksione identifikimi elektronik dhe 62 transaksione me nënshkrim 

elektronik në bankat e nivelit të dytë. 

 

 

MINISTRIA E DREJTËSISË informon për projektet e saj për implementimin e axhendës 

dixhitale si më poshtë: 

 

Sistemi Elektronik “ICMIS”, Integrated Case Management Information System 

 

Çdo vit parashikohet një fond për zhvillimin, azhornimin, përmirësimim dhe mirëmbajtjen e këtij 

sistemi të instaluar tashmë në të gjithë sistemin gjyqësor. ICMIS gjatë vitit 2015 është pasuruar 

me funksione të reja në drejtim të mirëadministrimit, monitorimit, inspektimit në nivel makro 

apo analitik të indikatorëve që prodhon databaza nacionale e arkivës së çështjeve gjyqësore. Një 

vëmendje e veçantë në versionin e fundit të përmirësuar në fund të vitit 2015 i është kushtuar 

procesit automatik të anonimizimit të të dhënave personale, në zbatim të rekomandimeve të 

KDIMDP.  

Sistemi elektronik Audio Recording në Sistemin Gjyqësor RDA (Regjistrimi Dixhital Audio) i 

financuar nga USAID, mundëson regjistrimin e të gjithë komunikimit verbal që ndodh gjatë 

seancave gjyqësore dhe siguron ridëgjimin e mëvonshëm të këtij komunikimi, sipas nevojës.  

Gjatë vitit 2015, sistemi RDA është implementuar në 10 gjykatat e fundit, duke e çuar numrin 

total të gjykatave që përdorin këtë sistem elektronik në 37. 

 

Sistemi Elektronik “ALBIS”, Albanian Bailiff’s Information System, sistemi i Manaxhimit 

Elektronik të Çështjeve të Përmbarimit Gjyqësor. Ai, si një sistem i centralizuar elektronik 

mundëson akses të stafit përmbarimor shtetëror dhe privat në çdo moment dhe në kohë reale në 

të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. 

 

Gjatë muajve të fundit të vitit 2015, Ministria e Drejtësisë ka ri-dizenjuar sistemin ALBIS, ku 

përveç detyrës kryesore të dixhitalizimit të dosjeve nën administrim nga Shërbimi Përmbarimor 

(shtetëror dhe privat) duke e konceptuar si një sistem të integruar informacioni, që do të 

ndihmojë përmbaruesit në drejtim të konsultimit në kohë reale me databaza të tjera shtetërore ose 

jo, me qëllim reduktimin në maksimum të kohës së ekzekutimit të çështjes.  

 

Sistemi Elektronik “RNSH”, Regjistri Dixhital Noterial Shqiptar është një sistem elektronik që 

bën të mundur regjistrimin e akteve dhe veprimeve noteriale nga noterët në një sistem kombëtar 

qëndror. Ky regjistër është tashmë online 24 ore në 24, dhe në çdo moment të kohës mund të 

kryhen veprime dhe të merret informacion. Në këtë sistem regjistrohet i gjithë informacioni që 

ka të bëjë me veprimet dhe aktet noteriale që noterët kryejnë në Republikën e Shqipërisë.  

Aktualisht Ministria e Drejtësisë me mbështetjen financiare të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve 

është duke implementuar një projekt të ri për integrimin e sistemit RNSH me ALEAT, në kuadër 

të: 

 Identifikimit të palëve që janë pjesë të aktit notarial në mënyrë elektronike nëpërmjet të 

dhënave biometrike të kartes së identitetit dhe ndërfaqësimit me sistemin ALEAT 

 Përmirësimit të sigurisë aktuale të sistemit. 

 

Sistemi i Mbikqyrjes Elektronike “EMS” (Electronic Monitoring System) 

 

Teknikisht Mbikqyrja Elektronike në Republikën e Shqipërisë funksionon me pajisje elektronike 

(byrzylyku elektronik), i cili është i lidhur me sallën operative që operon në ambientet e 
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Ministrisë së Drejtësisë. Kjo strukturë e mbikëqyrjes elektronike realizon monitorimin e 

respektimit të urdhrave të gjykatës nga personat, kundrejt të cilëve ka një vendim gjyqësor, i cili 

kufizon lirinë e lëvizjes. Në rast konstatimi të thyerjes së urdhrave të gjykatës, salla operative 

koordinon veprimet me organet e Policisë së Shtetit. 

 

MINISTRIA E FINANCAVE gjatë vitit 2015 realizoi dhe përfundoi me sukses projektet e 

mëposhtme: 

1. Përmirësimi i infrastrukturës qëndrore të sistemit të thesarit, me vlerë 107,527,530 Lekë.  

Projekti përfshinte zëvendësimin e të gjithë infrastrukturës hardware mbi të cilën punon Sistemi 

Informatik Financiar i Qeverisë (SIFQ i njohur ndryshe edhe si sistemi i thesarit), në site-in 

primar që ndodhet në data center të Ministrisë së Financave dhe site-in BCC që ndodhet në data 

center të AKSHI-t, si dhe portimin e sistemit dhe funksionimin live të tij në infrastrukturën e re.  

Ky projekt është financuar me fondet e buxhetit të shtetit dhe ka përfunduar në shkurt 2016. Ai 

mund të cilësohet si projekti më i rëndësishëm i realizuar në Ministrinë e Financave gjatë 11 

muajve të fundit, jo vetëm për nga vlera e investimit apo kompleksiteti i realizimit të tij, por edhe 

për nga impakti që solli.  

Gjatë viteve 2016-2019 janë parashikuar edhe investime të tjera, të synojnë rritjen e stabilitetit të 

sistemit, sigurinë e tij, përmirësim të vazhdueshëm të performances, përmirësim në administrim 

dhe mirëmbajtje të tij etj.  

Krijimi i dhomës së serverave të Ministrisë së Financave, me vlerë 41,472,000 Lekë.  

Projekti përfshin krijimin e dhomës së re të serverave të Ministrisë së Financave në ambientet e 

saj. Në vitin 2013 Ministria e Financave u tranferua në ambientet e ish Ministrisë së Mbrojtjes 

dhe rrjedhimisht nuk ishte e pajisur me një dhomë serverash sipas standarteve të përcaktuara nga 

AKSHI. Në buxhetin e shtetit të vitit 2015 u parashikua fondi i nevojshëm për realizimin e 

projektit për ndërtimin e dhomës së serverave në ambientet e Ministrisë së Financave.  

Projekti përfundoi në dhjetor 2016 dhe Ministria e Financave nisi të përdorë një dhomë serverash 

të ndërtuar sipas standarteve dhe teknologjive bashkëkohore, duke garantuar në këtë mënyrë 

mirëfunksionimin e pajisjeve të instaluara në të.  

Në vijim, për këtë dhomë janë parashikuar edhe 4 vjet mirëmbajtje, duke garantuar në këtë 

mënyrë funksionimin normal të saj. 

2. Ndërtimi i sistemit të ri për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politikë: e-dëmshpërblime, me 

vlerë 25,841,376 Lekë.  

Projekti parashikon ndërtimin e një sistemi të ri, përmes të cilit të regjistrohen të gjitha dosjet e 

ish të dënuarve politikë, të cilët përfitojnë dëmshpërblim, përllogaritja e kësteve dhe gjenerimi i 

listave për pagesë, bazuar në legjislacionin në fuqi. Projekti ka përfunduar në shkurt 2016 dhe 

tashmë funksionon live. Në këtë projekt ishte e përfshirë edhe pajisja me infrastrukturën e 

nevojshme hardware për instalimin dhe funksionimin e tij.  

Tashmë, punonjësit e drejtorisë së pagesave të dëmshpërblimeve kanë nisur punën me 

përdorimin e sistemit të ri, duke siguruar në këtë mënyrë automatizim dhe informatizim të 

proceseve të punës, përllogaritje automatike dhe pa gabime të vlerave të kësteve të 

dëmshpërblimit, gjenerim automatik të listave të përfituesve sipas legjislacionit në fuqi etj. 

Përdorimi i këtij sistemi jo vetëm që ka përmirësuar ndjeshëm punën e kësaj drejtorie, por ka 
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rritur ndjeshëm transparencën e gjithë këtij procesi të vështirë, ka shkurtuar kohën e procesimit 

të dosjeve, rrjedhimisht duke përmirësuar shërbimin ndaj shtresës së ish të përndjekurve.  

Në vijim, për këtë system janë parashikuar edhe 4 vjet mirëmbajtje, duke garantuar në këtë 

mënyrë mirëfunksionimin e tij, mirëmbajtjen dhe sigurinë e sistemit etj.  

3. Zgjerimi i Sistemit Informatik Financiar i Qeverisë /SIFQ, realizuar përmes projektit SETS, 

financiar nga Bashkimi Europian përmes IPA 2008 dhe IPA 2011.  

Gjatë vitit 2015 u mundësua që në sistemin SIFQ të shtohen me akses direkt në sistem edhe dy 

institucione të tjera buxhetore, Ministria e Bujqësisë dhe AZHBR. Punonjësit e këtyre 

institucioneve u trajnuan për përdorimin e sistemit si dhe u asistuan online dhe onsite gjatë 

kalimit live. Tashmë në sistemin SIFQ, 7 institucione buxhetore kanë akses direkt në sistem dhe 

mund të realizojnë veprimtarinë e tyre financiare direkt në sistem si dhe të 

kontrollojnë/monitorojnë aktivitetin e tyre, pa qenë e nevojshme të kontaktojnë me degën 

përkatëse të thesarit.  

4. Implementimi i sistemit AFMIS – Albanian Financial Management Information System.  

Ky projekt financohet nga Multi Donor Trust Funds – Integrated Planning System 2 dhe 

menaxhohet nga Banka Botërore. Vlera e këtij projekti është 1,412,000 Euro. Gjatë vitit 2015 

Ministria e Financave e asistuar nga kompani eksperte e kontraktuar dhe ekspertët e Bankës 

Botërore përgatitën termat e referencës dhe dokumentat standarde të tenderit për projektin 

AFMIS. Po gjatë vitit 2015 u mundësua publikimi i tenderit ndërkombëtar me dy faza i përbërë 

nga dy lote: lot 1 për sistemin AFMIS dhe lot 2 për sistemin IPSIS. Në shkurt 2016 përfundoi 

faza e parë dhe aktualisht Ministria e Financave është në proçes vlerësimi të propozimeve 

teknike të projektit.  

Realizimi i këtij projekti dhe lancimi i sistemit AFMIS pritet të bëhet në fund të vitit 2018 - 

fillim të vitit 2019, pasi projekti është kompleks si nga pikëpamja teknike, ashtu edhe 

funksionale.  

Gjatë vitit 2016, Ministria e Financave ka parashikuar realizimin e një sërë projektesh TIK, 

realizimi i të cilave është një domosdoshmëri për ofrimin e shërbimeve elektronike në MF dhe 

më gjerë.  

Të gjitha projektet që do të listohen më poshtë janë të parashikuara dhe mbulohen plotësisht nga 

buxheti i shtetit për vitin 2016: 

a) Blerje pajisjesh për “disaster recovery center” të sistemit të thesarit  

Ky investim parashikon blerjen e serverave dhe storage të nevojshme për të vënë në funksion 

site-in DRC. Për këtë projekt kanë nisur proçedurat e prokurimit në muajin shkurt 2016 dhe 

pritet të shpallet së shpejti tenderi.  

Projekti do të realizohet brenda vitit 2016. Fond limit për këtë projekt është 5,700,615.50 Lekë 

pa TVSH. 

b) Rikonstruksion i rrjetit LAN të Ministrisë së Financave.  

Në buxhetin e vitit 2016 është parashikuar fondi i nevojshëm për rikonstruksionin e rrjetit LAN 

të Ministrisë së Financave. 

Vlera e këtij projekti është 25,000,000 Lekë. 
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c) Blerje, instalim dhe konfigurim pajisjesh rrjeti për Ministrinë e Financave dhe Degët e 

Thesareve në Rrethe  

Për këtë projekt kanë nisur procedurat e prokurimit në muajin shkurt 2016 dhe pritet të shpallet 

së shpejti tenderi.  

Vlera e këtij projekti është 25,000,000 Lekë. 

d) Blerje licencash për përdoruesit e Sistemit SIFQ  

Sistemi i Thesarit, gjatë viteve të fundit është zgjeruar, duke shtuar institucionet që kanë akses 

direkt në të. Gjatë fundit të vitit 2015 në sistemin SIFQ u shtuan me akses direkt 2 institucione 

buxhetore, ndërkohë që aktualisht po punohet për shtimin edhe të 8 institucioneve të tjera që do 

të aksesojnë sistemin në periudhën maj-qershor 2016. Çdo institucion buxhetor do të ketë 

mesatarisht 6 përdorues në sistemin e thesarit, të cilët do të kenë nevojë për dy licenca 

përdoruesish: financial dhe purchasing. Pra në vitin 2016 sistemi i thesarit do të ketë edhe 60 

përdorues të rinj, për të cilët do të nevojiten 120 licenca përdoruesish. 

Vlera e këtij projekti është 35,000,000 Lekë. 

e) Blerje serverash “active directory” për Degët e Thesareve në Rrethe  

Nëpërmjet këtij projekti, parashikohet blerje servera active directory për të gjitha degët e 

thesareve në rrethe, së bashku me UPS për çdo server. Këto servera do të zëvendësojnë serverat 

ekzistues, një pjesë e të cilëve nuk janë më funksional dhe pjesa tjetër janë tejet të amortizuar. 

Vendosja e serverave të rinj, do të ndikojë në përmirësimin e menaxhimit të kompjuterave dhe 

përdoruesve, në mënyrë qendrore dhe të kontrolluar, për të gjithë punonjësit e Degëve të 

Thesareve në Rrethe. 

Vlera e këtij projekti është 9,000,000 Lekë. 

f) Zhvillime të reja në sistemin SIFQ  

Projekti parashikon realizimin e zhvillimeve, konfigurimeve dhe implementimeve të reja në 

sistemin SIFQ, nëpërmjet të cilave synohet rritja e shkallës së ndërveprimit me sisteme të tjera 

dhe marrja e informacioneve të sakta në formë elektronike dhe përpunimi i mëtejshëm i tyre në 

sistemin SIFQ, realizimi i konfigurimeve të reja për t’ju përshtatur nevojave të përdoruesve etj. 

Vlera e këtij projekti është 5,500,000 Lekë. 

Ministria e Mjedisit për progresin kundrejt objektivave ka ndjekur projektin e mëposhtëm: 

Projekti “ Sistemi elektronik i Monitorimit të pyjeve”  

  

Projekti fillimisht u propozua për mbështetje financiare nga FZHR, gjë që nuk u realizua dhe më 

pas u propozua në kuadër të PBA për vitin 2016, ku deri tani ka përfunduar proçesi i prokurimit 

dhe pritet së shpejti të fillojë zbatimi i projektit në vlerën 100 milion lekë, që parashikohet të 

përfundojë brenda vitit 2016. 

 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME (Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile) 

informon mbi progresin kundrejt objektivave sipas aktiviteteve të mëposhtme: 

 

a) Ndërtimi i Site-it të dytë BCC Business Continuity Center të Regjistrit Kombëtar të 

Gjendjes Civile. 
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Ai konsiston në ngritjen e një site të dytë të RKGJC dhe garantimin e ruajtjes së të dhënave dhe 

vazhdueshmërisë së punës ka filluar në vitin 2015 dhe ka përfunduar realizimi i tij në muajin 

Mars 2016. 

 

b) Zhvillimi i mëtejshëm, shtimi i funksionaliteteve të reja të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes 

Civile, si dhe ndërtimi i ndërfaqes online për ofrimin e informacionit me palët e treta në 

përputhje me përcaktimet ligjore dhe standardet teknologjike në fushë 

 

Gjatë vitit 2015-2016 është realizuar përmirësimi i mëtejshëm, si dhe shtimi i funksionaliteve të 

reja të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, në zbatim të kontratës me kompaninë austriake që 

përfundon në fund të vitit 2017. 

 

Për aktivitetet:  

 

 Ndërtimi i sistemit online të Regjistrit Kombëtar të Adresave dhe azhornimi i tij; 

 Identifikimi dhe popullimi i adresës për çdo shtetas (derë më derë) në terren, projekt që 

do të zbatohet në bashkëpunim me OSHEE; 

 Lidhja dhe integrimi i sistemit të Adresave me Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile , në 

përputhje me standartet dhe përcaktimet e BE; 

 

me Urdhërin nr.110, datë 6.8.2015, të Kryeministrit, “Për ngritjen e grupit ndërinstitucional të 

punës për menaxhimin qendror të projektit “Për plotësimin dhe vënien në funksionim të sistemit 

të ri të adresave”, është ngritur grupi ndërsinstitucional i punës që ka miratuar planin e veprimit 

të këtij projekti të propozuar nga MPB që kryhet nëpërmjet aktiviteteve të mëposhtme: 

 

a) Regjistrimi i adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së 

Shqipërisë 

 

Ky është një aktivitet i ri i MPB (DPGjC) në bashkëpunim me MPJ dhe AKSHI për regjistrimin 

online dhe offline (në zyrat përkatëse) të adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit 

të Republikës së Shqipërisë’. Për këtë është miratuar ligji nr. 14/2016, datë 18.2.2016, “Për 

regjistrimin e adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së 

Shqipërisë”. Është hartuar VKM-ja përkatëse që do të përcaktojë proçedurat. 

 

b) Dixhitalizimi i Regjistrave Themeltar dhe Librave të Akteve 

 

Në këtë aktivitet është parashikuar dixhitalizimi i arkivave të gjendjes civile që konsistojnë në 

afro: 

 10 000 regjistra themeltar  

 8 000 000 akte lindje/martesë/vdekje 

 

Njëkohësisht në këtë aktivitet është parashikuar dhe ndërtimi i infrastrukturës ICT (HW dhe SW) 

për printimin elektronik të çertifikatave nga arkiva si dhe workflow –n për konsultimin e 

dokumentacionit nga shërbimi i gjendjes civile, hedhjen e të dhënave metadata, skanimin në 

vazhdim të akteve. 

Në fondin e vënë në dispozicion prej 312 224 000 nuk mund të realizohet hedhja e të dhënave të 

akteve deri në vitin 2010, që janë afro 8 000 000 lindje/martesë dhe vdekje.  
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MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE 

SIPËRMARRJES, informon se ka në proçes 13 projekte të miratuara për implementimin e 

planit të veprimit të axhendës dixhitale, kundrejt objektivave si dhe ndjek financimin e tyre gjatë 

vitit 2016.  

 

 Projekti Kombëtar E-Turizmi, Regjistri Kombëtar për menaxhimin e flukseve të lëvizjeve 

të Turizmit (lëvizjet brenda dhe jashtë, hyrjet, daljet, statistikat, etj). Fondi buxhetor i 

projektit i miratuar për vitin 2016 është 10 mln lekë dhe është në negocim me MPB për 

përfshirjen në sistemin TIMS të modulit të këtij Regjistri Kombëtar E-Turizmi për 

statistikat e turizmit;  

 Sistemi Informatik për administrimin dhe menaxhimin e të dhënave mbi pronat shtetërore 

pjesë e të cilave do të jenë dhe zonat ekonomike. Praktikat, krijimi i data bazës për pronat 

shtetërore, të dhënat e ndryshme në lidhje me to dhe informatizimi i shërbimeve që ofron 

kjo drejtori. Fondi buxhetor i miratuar për vitin 2016 është 25 mln lekë dhe po punohet 

për përfundimin e termave të referencës dhe marrjen e miratimit tek AKSHI; 

 Skema Inovation Vocher Skema për TIK (AIDA) me Fond buxhetor të miratuar për vitin 

2016 në vlerën 4 mln lekë; për vitin 2015 në vlerën 1 mln lekë. Aktualisht në pritje të 

miratimit të Rregullores; 

 Projekti “Menaxhimi i skemave të Granteve nëpërmjet një Moduli Elektronik” (AIDA), 

do të jetë një aplikacion web-based për të garantuar akses personave të autorizuar 

nëpërmjet Intranetit, GovNet, si dhe nëpërmjet Internetit, menaxhimin e elementit 

financiar të fondeve të granteve si dhe raportimin mbi ecurinë e tyre me fond buxhetor të 

miratuar për vitin 2016, 5 mln lekë. Aktualisht pritet informacion nga KM për shmangur 

mbivendosje projektesh;  

 Fondi i Inovacionit (AIDA). Qëllimi i Fondit nuk është zëvendësimi i asaj që ndërmarrja 

do të financonte me burimet e veta, por t’i shtohet buxhetit të ndërmarrjes, duke shërbyer 

si një nxitje për NMVM-të për të audituar nevojat e tyre për inovacion dhe teknologji, për 

të identifikuar furnizues teknologjie dhe partnerë në shtete të tjera, të ndihmojë dhe 

lehtësojë promovimin dhe liçencimin apo patentimin e inovacioneve të NVM-ve duke 

bërë të mundur që NMVM-të përfituese të arrijnë më shumë nga sa ato do të mund të 

arrinin vetëm me mjetet e tyre. Fondi buxhetor i miratuar për vitin 2016, është 15 mln 

lekë dhe aktualisht eshtë miratuar Rregullorja e Fondit të Inovacionit si dhe në pritje të 

aplikimeve nga subjektet e interësuar; 

 Projekti Kombëtar E-Turizmi, krijimi i portalit të Turizmit Shqiptar, (prezantimi i 

Shqipërisë turistike online dhe në mënyrë të integruar me sistemet e tjera) me fond 

buxhetor të miratuar për vitin 2016 në vlerën 3 mln lekë. Aktualisht grupi i punës ka 

nxjerrë specifikimet teknike dhe po bën studimin e tregut (marrjen e ofertave nga 

operatorë të ndryshëm, për të bërë të mundur nxjerrjen e fondit limit); 

 Inovacioni Teknologjik projekt i Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Krijimi i këtij 

aplikacioni do të çojë në përcjelljen e menjëhershme të infopointeve turistik nëpërmjet 

telefonave si një mjet masivisht i përdorur dhe lehtësisht i aksesueshëm nga të gjithë. 

Fondi buxhetor për vitin 2016 është 6 mln lekë. Aktualisht grupi i punës po përfundon 

specifikimet teknike dhe po vijon punën mbi studimin e tregut; 

 Inovacioni Teknologjik, projekt i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, krijimi i hartës 

dixhitale informuese të Rrugëtimit të Via Egnatia në bashkëpunim edhe 

sipas parametrave të Standardit të National Geographic. Kosto e investimit 30 mln lekë, 

është mbuluar nga buxheti i shtetit për vitin 2016. Në proçes për përgatitjen e Termave të 

Referencës. Nuk është hedhur ende në prokurim; 
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 Sistemi informatik për menaxhimin e të dhënave të Standardizimit, praktikave, 

shërbimeve me fond buxhetor të miratuar për vitin 2016 është 8 mln lekë. Aktualisht 

është ngritur grupi i punës në DPS, me Urdhër të brendshëm Nr. 02, i cili ka punuar për 

plotësimin e Termave të Referencës–"Terma reference për Projektet TIK" të Agjencisë 

Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI); 

 Sistemi online Kombëtar për Koncesionet, administrimin, ndjekjen e proçedurave online, 

skedimin e të dhënave, historikun, lejet, dhe shërbimet e lidhjes së koncesioneve. Fondi 

buxhetor i miratuar për vitin 2016 është 11 mln lekë si dhe është miratuar VKM Nr.211 

datë 16.03.2016 "Për krijimin dhe administrimin e Rregjistrit Elektronik të Konçesionit / 

Partneritetit Publik-Privat; 

 Krijimi i funksionaliteteve të reja në sistemin e QKB për përthithjen automatike të 

situatës aktuale tatimore (DDPT, NJQV) dhe miratimin e ushtrimit nga AKU. Fondi 

buxhetor i miratuar për vitin 2016 është 33.8 mln lekë;  

 Krijimi i moduleve të reja dhe i raportimeve për formularët e Bashkimit Ndërkufitar në 

sistemin e QKB dhe aplikimet online për Bashkimin Ndërkufitar dhe shërbimeve të tjera. 

Fond buxhetor i miratuar për vitin 2016 është 49 mln lekë. Aktualisht është dakordësuar 

për vijimin e projektit sipas rekomandimeve të AKSHI. Janë drejt përfundimit formularët 

e standardizuar nga grupi i punës i përbërë nga përfaqësues të QKR dhe ADISA; 

 Krijimi i funksionaliteteve të reja në sistemin e QKL për përthithjen automatike të 

ekstraktit të QKR-së dhe të dhënave të aplikantëve nga Rregjistri Kombëtar i Gjendjes 

Civile. Fondi buxhetor i miratuar për vitin 2016 është 5.1 mln lekë. Projekti është hartuar 

që në fillim të vitit 2015, por me hyrjen në fuqi të ligjit për Qendrën Kombëtare të 

Biznesit, projekti po rishikohet në mënyrë thelbësore në bashkëpunim me AKSHI-n për 

tu përshtatur me nevojat e QKB-së si institucion i ri. 

 

QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT në kuadër të përmirësimit të shërbimit të raportimit të 

të dhënave të regjistrit tregtar dhe krijimit të lehtësirave për hapjen dhe fillimin e një biznesi për 

12,900 bizneseve të reja dhe dhënies së 3,700 liçensave/çertifikatave ka realizuar projektet: 

 

 “Sistemi Business Intelligence” duke krijuar module të reja për raportime mbi 

regjistrimet e kryera në regjistrin tregtar, përmirësimi i shërbimeve të hostuara në server 

(regjistri elektronik). 

Nëpërmjet këtij projekti është arritur krijimi i sistemit “Business Intelligence”, për 

regjistrin elektronik të QKB-së, që mundëson: 

a) Mbledhjen dhe prezantimin e të dhënave në formë të tillë që të jenë të gatshme për 

analiza, duke përfshirë edhe të dhënat historike; 

b) Gjenerimin e statistikave të nevojshme për drejtuesit e institucionit të QKB-së dhe 

për menaxhimin e punës së përditshme.  

 

 Krijimi i sistemit me të dhëna nga sistemi i brendshëm i QKB-së, i cili shërben për 

konsultimin e të dhënave të QKB-së nga palet e treta nëpërmjet infrastrukturës së ESB-

së. Në këtë mënyrë është shmangur ngarkesa mbi sistemin e QKB-së. 

Si rezultat i realizimit të këtij projekti është arritur nxjerrja e raporteve statistikore mbi të 

dhënat e bizneseve dhe mbi çregjistrimet e subjekteve tregtare në periudha të caktuara 

kohore. 

 

Në kuadër të shtimit të dy shërbimeve të reja në sistemin brendshëm dhe online të aplikimit për 

Regjistrimin e Vendimeve/Akte të Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose autoriteteve të tjera 

publike, informohet për projektin: 
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 “Shtimi i dy shërbimeve të reja në sistemin brendshëm dhe online të aplikimit për 

Regjistrimin e Vendimeve/ Akte të Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose autoriteteve të 

tjera publike.” 

 

Thjeshtimi i proçedurave të depozitimit të vendimeve/akteve të autoriteteve që kanë të bëjnë me 

të dhënat e regjistruara ose veprimtarinë e subjektit tregtar, sjell reduktimin e kohës së zbatimit të 

këtyre akteve, nga një afat gati 10 ditor, në trajtim dhe shqyrtim brenda 1 dite (nga momenti i 

aplikimit) dhe shërbimi i ofrohet çdo personi të interesuar (individ, subjekt tregtar, autoritet 

publik) që është i regjistruar në portalin e-albania.  

 

Gjithashtu për krijimin e sportelit të vetëm online për aplikimet për liçencat e grupit 1 dhe 2 si 

dhe lehtësimin e mëtejshëm të proçedurave të liçencimit po punohet për realizimin e projektit 

“Sporteli unik online për aplikimet për liçencat e grupit 1 dhe 2. 

 

Lidhur me ofrimin e shërbimeve të reja nga QKB në kuadër të zbatimit të ligjit për bashkimin 

ndërkufitar të shoqërive tregtare është në proçes projekti: “Shtimi i 15 shërbime të reja për 

regjistrimin e bashkimit ndërkufitar”. Qëllimi kryesor i këtij projekti është përmirësimi i klimës 

së biznesit shqiptar dhe të huaj, në drejtim të shtimit të gamës së shërbimeve ndaj tyre. 

 

Projekti “Krijimi i funksionaliteteve për shkëmbimin e të dhënave, për përthithjen automatike të 

situatës aktuale tatimore (DPT, NJQV) dhe miratimin e ushtrimit nga AKU, ka si qëllim krijimin 

e webservice-ve, nëpërmjet infrastrukturës së ESB-së, që do të shërbëjë për marrjen/dërgimin e 

të dhënave midis QKB dhe DPT, AKU. Njësitë e qeverisjes vendore që janë pjesë e projektit të 

PLGP dhe ato që do shtohen në të ardhmen, me qëllim shmangien e komunikimit shkresor. Nga 

realizimi i projektit pritet krijimi i një proçesi të automatizuar në sistemin e QKB, i cili do të 

shfrytëzojë zgjidhjet bashkëkohore që ofron teknologjia e informacionit, për: 

 

 Dërgimin/marrjen e të dhënave me DPT/ Drejtoritë Rajonale Tatimore; 

 Dërgimin/marrjen e të dhënave me Njësitë e qeverisjes vendore/ bashkitë që janë pjesë e 

projektit të PLGP dhe ato që do shtohen në të ardhmen; 

 Marrjen e të dhënave nga Agjencia Kombëtare e Ushqimit (AKU). 

  

Ofrimi i shërbimeve të reja në sistemin online dhe të brendshëm për regjistrimin e akteve të 

autoriteteve publike do të arrihet me realizimin e projekteve:  

 

a) Projekti: Krijimi i infrastrukturës fizike të rrjetit elektrik dhe kompjuterik 

b) Projekti: Krijimi i një portali elektronik për institucionin e QKB 

c) Projekti: Instalimi i sistemit të kamerave të sigurisë për të gjitha sportelet e QKB 
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Prioriteti II:  Politika për zhvillimin e infrastrukturës TIK dhe  

komunikimeve  elektronike në të gjithë sektorët (shëndetësi, 

arsim, mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, energji, transport 

etj)  
 

Objektivat e planifikuara në kuadër të Prioritetit të II synojnë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Këto objektiva përbëhen nga 59 aktivitete, 14 janë realizuar plotësisht, 34 kanë filluar të 

zbatohen dhe 11 aktivitetet e tjera do të fillojnë të zbatohen në gjysmën e dytë të vitit 2016. 

 

Plani Kombëtar për zhvillimin e broadbandit është një dokument strategjik për zhvillimin e 

infrastrukturës broadband dhe shërbimeve i miratuar me VKM Nr. 468 dt. 30.5.2013. Në këtë 

 Infrastrukturë e përparuar e komunikimeve elektronike dhe sigurim i spektrit të 

mjaftueshëm për zhvillimet e infrastrukturës Broadband (NGN/LTE/5G etj), me 

qëllim mbulimin me shërbim të të gjithë territorit dhe 90% të popullsisë deri në 

vitin 2020. Ofrimin e shërbimeve publike të përmirësuara, të aksesueshme, dhe 

të integruara duke reduktuar mundësitë për korrupsion dhe forcimin e etikës në 

ofrimin e shërbimeve publike. 

 Përmirësimi i infrastrukturës TIK në administratën publike për zhvillime të 

harmonizuara dhe integruara sipas standardeve ndërkombëtare për e-qeverisjen 

në të gjithë sektorët (shëndetësi, arsim, mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, energji, 

transport etj) me qëllim ndërlidhjen 100% të të gjitha sistemeve deri në fund të 

2020. 

 Dixhitalizimi i sistemit arsimor për të rritur cilësinë e arsimit dhe kontribuar në 

krijimin e një shoqërie bazuar në dije nëpërmjet rritjes së aksesit në kurrikula 

dixhitale dhe mundësimit të lidhjes të tyre në internet (100%).  

 Përmirësimi i infrastrukturës dixhitale në sektorin e Shëndetësisë me qëllim 

rritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore nëpëmjet rritjes me 30% të e-

shërbimeve. 

 Zhvillimi i Inovacionit dhe TIK për Bizneset e Vogla dhe të Mesme duke rritur 

me 50% numrin e bizneseve që përdorin TIK dhe duke shtuar me 10% numrin e 

bizneseve në TIK. 

 Rrjete e Sisteme informacioni të sigurta. 

 Minimizimi i dallimeve dixhitale midis rajoneve dhe qyteteve nëpërmjet rritjes së 

aksesit të internetit në 70% dhe përmirësimit të cilësisë së jetesës në nivelin 

30%. 
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dokument përcaktohet si vizion zhvillimi i infrastrukturës dhe shërbimeve broadband në të gjithë 

vendin për të përftuar akses në shërbimet elektronike në fusha të ndryshme si shëndetësi (e-

health), edukim (e-education), tregti (e-commerce), shërbimet qeveritare (e-government) duke 

nxitur zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. 

 

Me VKM nr. 300 dt. 8.4.2015 u miratuan disa ndryshime të rëndësishme në Planin Kombëtar të 

Broadband-it që mundësuan përshpejtimin e proçesit të heqjes se kufizimeve teknologjike për 

përdorimin e spektrit të frekuencave dhe fillimin e shërbimeve mobile broadband në LTE/4G në 

shtator 2015.  

 

Aktualisht infrastruktura broadband sigurohet si nga rrjetet fikse dhe ato të lëvizshme. Në total 

ka 5000 km fiber optike të shtrirë në të gjithë vendin. Kapaciteti Ndërkombetar i bandwidth-it në 

fund të vitit 2015 ishte 77 100 Mbit/s. Penetrimi i lidhjeve broadband fiks është rritur me 17% në 

vitin 2015 kundrejt vitit 2014. Referuar të dhënave të datës 01.04.2016, numri i lidhjeve fikse 

broadband është 247675 që nënkupton 8.75% penetrim për 100 banorë ose 33% mbi bazën e 

numrit të familjeve. Aktualisht katër operatorët e telefonisë së lëvizshme ofrojnë shërbimin 

mobile broadband në LTE (3G/4G). Numri i përdoruesve mobile broadband në tremujorin e parë 

të vitit 2016 është gati 1.4 milion përdorues ose 49.2% penetrim. Penetrimi i mobile broadband 

bazuar në LTE ka një rritje me 43% në vitin 2015. 

 

Për të nxitur zhvillimin e rrjeteve broadband, Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe 

Administratën Publike ka iniciuar projektligjin “Për zhvillimin e rrjeteve të komunikimeve 

elektronike të shpejtësisë së lartë dhe sigurimin e të drejtës së kalimit”. Kjo iniciative ligjore 

është ndërmarrë në përmbushje të objektivave të Strategjisë Axhenda Dixhitale 2015-2020, 

angazhimeve të integrimit dhe në zbatim të Planit Kombëtar të Integrimit 2014-2020.  

 

Synimi i këtij ligji të ri, është adoptimi i acquis-it më të fundit të BE-së, të Direktivës 

2014/61/EU “Mbi masat për reduktimin e kostove të ndërtimit të rrjetit të komunikimeve 

elektronike me shpejtësi të lartë”. Ky projektligj synon të nxisë zhvillimin e rrjeteve të 

komunikimeve elektronike me shpejtësi të lartë, si një infrastrukturë e rëndësisë kritike për 

vendin krahas infrastrukturave të tjera të utiliteteve, si dhe të rregullojë situatën ekzistuese me 

rrjetet kabllore ajrore. Miratimi i këtij ligji pritet brenda vitit 2016. 

 

Gjithashtu nga ana e MIAP është planifikuar që gjatë vitit 2016-2017 të hartohet dhe miratohet 

dokumenti i politikës spektrale për të mundësuar burimet e nevojshme për spektrin e frekuencave 

për rrjetet e gjeneratës së ardhshme NGN, 4G/5G në përputhje me praktikën e BE-së dhe 

angazhimet e MSA-së dhe ndryshimet në Planin Kombëtar të Frekuencave. 

 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË informon se është duke ndjekur projektin: 

 

 “e-Health – Rekordi Elektronik Shëndetësor Kombëtar” të financuar nga kredia austriake me 

objektiv kryesor të tij ndërtimin e një sistemi të integruar për ruajtjen dhe shkëmbimin e 

rekordeve elektronike shëndetësore në rang kombëtar. Projekti do të implementohet në 79 

institucione publike shëndetësore.  

 

Deri tani projekti është implementuar në 38 spitale e poliklinika të vendit dhe parashikohet të 

përfundojë në tetor 2016. 

 

 



   

25 
 

 

 

 

Janë realizuar me sukses: 

 

 Projekti pilot për receten elektronike në rrethin e Durresit, i implementuar përgjatë vitit 

2015 dhe shërben për 18 qëndrat shëndetësore, 129 mjek dhe 75 subjekte farmaceutike 

në rrethin e Durrësit. 

 

Ky sistem paraqet disa avantazhe si shmangja e abuzimeve me recetat e parregullta, saktësinë në 

përcaktimin e barnave, reduktim të kohes së dhënies e marrjes së shërbimit, informacion në kohë 

reale si dhe një ulje të rimbursimit në rrethin e Durrësit nga muaji Nëntor dhe në vazhdim, rritjen 

e cilësisë së informacionit dhe shërbimit krahasuar me muajt e mëparshëm të vitit 2015. 

Ky proçes gjithashtu i vjen në ndihmë proçesit për shtrirjen e këtij sistemi në të gjithë vendin. 

 

 Projekti për menaxhimin e të dhënave nga checkup për grup moshën 40-65 vjeç. 

  

Gjatë vitit 2015, nëpërmjet aplikacionit elektronik shëndetësor, përmes vendosjes së një sistemi 

informatik për ruajtjen elektronike të rekordeve shëndetësore të pacientit për këtë kontroll 

shëndetësor dhe për vlerësim dhe monitorim të vazhdueshëm të ketij programi kontrolli, është 

bërë implementimi i programit kombëtar për kontrollin shëndetësor bazë për popullsinë në 

grupmoshën 40-65 vjec, rreth 940.000 qytetare. 

 

 Gjithashtu ka përfunduar dhe sistemi i regjistrimit dhe kontrollit të barnave. 

 

 Është përfunduar Sistemi i monitorimit të indikatorëve të përformancës së sistemit 

shëndetësor me qellim ndërtimin e software-it për integrimin, konsolidimin, monitorimin 

e të dhënave të sistemeve të kujdesit shëndetësor dhe ndërtimi i indikatorëve dhe 

analizave për raportim që do të krijojë mundësinë e gjenerimit të statistikave dhe 

raporteve sipas fushave të aktivitetit të institucioneve të kujdesit shëndetësor. 

 

Gjithashtu Ministria e Shëndetësisë synon që të informatizohet menaxhimi i organigramës, 

burimeve njerëzore dhe pagat e stafit të institucioneve shëndetësore, regjistrimi i të gjithë 

personelit mjekësor dhe jo mjekësor, të informatizohet regjistrimi dhe inventarizimi i objekteve 

të patundshme dhe të informatizohet regjistrimi dhe inventarizimi i paisjeve mjekësore, 

nëpërmjet ndërtimit të një sistemi informatik për menaxhimin e stafit dhe aseteve mjekësore 

Në proçes janë: 

 

 sistemi informatik për menaxhimin e spitaleve (Hospital Managment Information 

System) për realizimin e të cilit Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar një marreveshje 

kredie me Bankën Botërore. Implementimi i HMIS është një nga katër komponentet e 

kësaj marreveshjeje.  

 projekti e-egzaminime (Sistemi i menaxhimit të radhës për egzaminime të avancuara 

biomjekësore), shërbim elektronik ky i cili do të ofrohet nëpërmjet portalit e-albania, 

duke pasur parasysh vend-ndodhjen, disponueshmërinë e pajisjeve biomjekësore dhe 

stafit mjeksor përkatës. 

 nënshkrimi elektronik i dokumentave mjekësore. MSH ka iniciuar projektin 

"Implementimi i nënshkrimit elektronik nga qytetarët dhe profesionistët e shëndetësisë 



   

26 
 

për përdorimin e shërbimeve". Ky projekt është financuar nga FZhR. Kontrata është 

nënshkruar midis MSh dhe kompanisë fituese në Nëntor 2015.  

 

 

 

Nuk kanë filluar ende: 

 

 projekti për sistemin e mbledhjes dhe raportimit të të dhënave nga ofruesit e shërbimeve 

të kujdesit shëndetësor, publik ose privat ushtrojnë veprimtarinë në Republikën e 

Shqipërisë;  

 projekti Sistemi i gjurmimit të barnave mjekësore Track & Trace është iniciuar nga 

Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Barnave dhe 

Pajisjeve Mjekësore.  

 sistemi i regjistrimit të imunizimit dhe inventarit të vaksinave në qendrat shëndetësore  

 sistemi kombëtar portal për pacientet dhe i shërbimeve elektronike për qytetarët 

 

MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SPORTIT lidhur me dixhitalizimin e sistemit arsimor 

raporton për implementimin e klasave dixhitale në arsimin e mesëm. Në muajin Maj 2015 ka 

përfunduar faza e I-rë e projektit ku janë instaluar 120 laboratorë me tableta në 60 shkolla të 

mesme në gjithë Shqipërinë me një vlerë prej 329,273,600. Gjatë vitit 2016 pritet të realizohet 

dhe një investim për 30 shkolla të tjera me një vlerë prej 1,000,000 Euro i mundësuar nga kredia 

e butë e qeverisë Austriake për projektin e-Learning. 

 

 Për zhvillimin e sistemit e-Learning është bërë dorëzimi i pajisjeve fizike, është 

përshtatur në shqip dhe instaluar sistemi SITOS me të gjithë funksionalitetet e tij. Po 

vijohet me trajnimin e të gjithë përdorueseve të parashikuar në kontratë. Në PBA e vitit 

2017 janë parashikuar 250,000,000 lekë financim i huaj për zhvillimin e sistemeve e-

learning. 

 Për zhvillimin e sistemit të menaxhimit të të dhënave në shkollë (Amza Dixhitale), është 

bërë instalimi i sistemit Sokrates përshtatur me sistemin arsimor parauniversitar në 

Shqipëri si dhe është bërë trajnimi i të gjithë përdoruesve për të realizuar hedhjen e të 

dhënave siç është parashikuar në marrëveshje. Projekti është në fazën e sinkronizimit të 

bazës së të dhënave me Regjistrin e Gjendjes Civile. 

 Për zhvillimin e sistemit on-line e-Regjistër, po përfundon puna për shqipërimin dhe 

përshtatjen e sistemit e-Register me sistemin arsimor parauniversitar në Shqipëri si dhe 

është bërë trajnimi i disa mësuesve për të realizuar pilotimin e sistemit në disa shkolla 

përpara se të vijohet me trajnimin e të gjithë përdorueseve të shkollave që do të përdorin 

këtë sistem. 

 Për krijimin e bibliotekës dixhitale për sistemin arsimor parauniversitar, do të realizohet 

konkursi për tekstet shkollore dixhitale dhe do të ofrohen tekste dixhitale për letërsinë, 

biologjinë, kiminë, matematikën dhe gjuhën e huaj. 

 

Ka përfunduar trajnimi i rreth 400 mësuesve për përdorimin e pajisjeve të klasave dixhitale me 

tableta dhe përdorimin e sistemit të menaxhimit të klasës dhe testimit elektronik. 

Trajnimi i mësuesve për sistemin Sokrates ka përfunduar. Janë trajnuar 3000 administratorë në 

nivel shkollash që mundësojnë gjenerimin dhe përpunimin e të dhënave, dhe po vijon trajnimi 

për sistemin SITOS dhe e-Register. 
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Janë mundësuar fondet për zhvillimin e rrjetëzimit on-line të institucioneve të arsimit të lartë 

publik e privat, deri në fund të 2016. 

 

Nuk janë mundësuar fondet për fillimin e projektit për zhvillimin e sistemit informatik për 

menaxhimin logjistik dhe financiar të institucioneve të varësisë të MAS. 

 

Janë në vijim përpjekjet për pilotimin dhe kontaktet me donatorë për sigurimin e fondeve të 

nevojshme për TIK në arsimin parashkollor. Përmendim këtu fillimin e projektit “I Learn| Unë 

mësoj”. Ky projekt është i financuar nga Programi Italo-Shqiptar për Konvertimin e Borxhit për 

Zhvillim (IADSA). 

 

Në kuadër të këtij projekti, 450 tabletë do të vihen në dispozicion të fëmijëve me probleme 

dëgjimi. Secili prej këtyre tabetëve do të përmbajë një program të personalizuar i cili do të sjellë 

lehtësim në proçesin e mësimdhënies. Ky program kompjuterik i specializuar do të mundësojë 

sigurimin e komunikimit nëpërmjet gjuhës së shenjave, me synim integrimin e këtyre fëmijëve 

në shoqëri. 

 

Projekti propozon ngritjen e një platforme e-learning, e cila do të integrojë alfabetin multimedial 

daktil dhe fjalorin i cili tregon dhe përkthen shenjat në gjuhën shqipe. Kjo platformë do të ofrojë 

mbështetje për mësimdhënien me metoda mësimore në gjuhën e shenjave shqipe, duke përdorur 

multimedian. Platforma do të përfshijë gjithashtu programe, leksione për përdorimin e gjuhës së 

shenjave, si dhe ushtrime të posaçme për këta nxënës për një periudhë 24 mujore. 

 

Zhvillimi i Inovacionit dhe TIK për SME-t= 

 

Lidhur me punën për realizmin e objektivit për Zhvillimin e Inovacionit dhe TIK për Bizneset e 

Vogla dhe të Mesme, në javën e inovacionit me date 16. 05.2016 u hap qendra Innovation Hub. 

Kjo është qendra e parë publike e Inovacionit në Shqipëri me perspektivën për t’u shndërruar në 

një qendër shkëmbimi rajonal. Kjo Qendër do të ofrojë sipërfaqe të përshtatshme për krijimin e 

hapësirave open-space, për të rinj me ide inovative që duan ti zhvillojnë dhe kthejnë në biznese 

të suksesshme. 

 

Shoqëri informacioni e sigurtë 

 

Me VKM nr. 973 datë 02.12.2015, është miratuar Dokumenti i Politikave për Sigurinë 

Kibernetike 2015-2017 i hartuar nga ALCIRT ne bashkepunim me instituiconet e tjera, me 

qëllim rishikimin dhe koordinimin e detyrimeve që lindin nga angazhimet e marra për një 

hapësirë kibernetike të sigurt për përmbushjen e përgjegjësive nga të gjithë aktorët në mënyrë të 

koordinuar. Në këtë mënyrë mund të garantohet zhvillimi i mëtejshëm i shoqërisë së 

informacionit si një ambient i sigurt, i besueshëm dhe i hapur si dhe promovimin e vlerave dhe 

mundësive të ofruara nga përdorimi i hapësirës kibernetike. Dokumenti pas një analize të situatës 

dhe zhvillimeve aktuale, përcakton vizionin dhe objektivat e zhvillimit për periudhën 2015-2017 

si dhe jep drejtimet kryesore të politikave që do të ndiqen për realizimin e këtyre objektivave. 

Dokumenti mbështetet në modelet dhe praktikat më të mira europiane, përsa i përket objektivave 

dhe zgjidhjeve të parashikuara, gjithnjë duke marrë në konsideratë karakteristikat specifike të 

shoqërisë dhe ekonomisë shqiptare. 

 

Ky Dokument Politikash është i shoqëruar dhe me një plan veprimi, i cili do të jetë objekt 

rishikimi të paktën një herë në vit. 
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Hartimi i draft ligjit për sigurinë kibernetike është bërë në bashkëpunim me MIAP për tu 

përputhur me draft direktivën europiane NIS. Qëllimi i këtij ligji është arritja e një niveli të lartë 

të sigurisë kibernetike, duke përcaktuar masat e sigurisë, të drejtat dhe detyrimet e subjekteve 

fizikë dhe juridikë si dhe bashkëpunimin e ndërsjelltë në fushën e sigurisë kibernetike. 

 

Gjithashtu për herë të parë ALCIRT realizoi vlerësimin e situatës aktuale lidhur me proçedurat 

për mbrojtjen e rrjeteve dhe sistemeve kompjuterike të administratës shtetërore në Republikën e 

Shqipërisë. Vlerësimi u realizua për rrjetet dhe sistemet e Ministrive të Linjës dhe institucioneve 

të tyre të varësisë. I gjithë proçesi i vlerësimit zgjati shtatë muaj dhe numri total i institucioneve 

të monitoruar është 95 (nëntëdhjetë e pesë). Pas vlerësimit të situatës aktuale u hartuan edhe 

kërkesat minimale të sigurisë. 

 

Gjithashtu u krijua portali i ndërgjegjësimit www.cyberalbania.al me fokus sigurinë 

kompjuterike, fëmijët në internet, biznesin, këshilla sigurie dhe artikuj i cili përmban këshilla 

sigurie për grupmosha dhe target grupe të ndryshme. Këshillat e sigurisë mbulojnë fushat e 

risqeve online, mbrojtjen e pajisjeve, mbrojtjen e fëmijëve online, rrjetet sociale dhe bizneset.  

Gjatë gjithë vitit ekspertët e ALCIRT në bashkëpunim me AKCE, KMDP, AshSh si dhe 

institucione publike e private të ftuara sipas rastit realizojnë fushata ndërgjegjësimi në 

universitete publike e private me drejtimin TIK, në qytete të ndryshme të Shqipërisë. 

 

Në vitin 2015 ALCIRT organizoi për të dytin vit rradhazi aktivitete të ndryshme gjatë muajit 

Tetor, muajit të ndërgjegjësimit për sigurinë kompjuterike. Gjatë kësaj periudhe u përcaktuan 

tematika të ndryshme në fushën e sigurisë për secilën javë. Në përfundim u zhvillua konferenca 

përmbyllëse për sigurinë kibernetike.  

 

Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për sigurinë kibernetike dhe EUCodeWeek, ALCIRT nën 

kujdesin e Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike Znj. Milena Harito 

organizuan HackDayAlbania 2015 në datat 23-24 tetor 2015. Eventi pati pjesëmarrje të 

konsiderueshme studentësh nga fakultete të ndryshme të drejtimit TIK dhe në mbyllje të tij u 

evidentuan 2 skuadra fituese. 

 

Në periudhën shtator 2014 dhe 2015 ALCIRT në bashkëpunim me ASPA realizuan organizimin 

e trajnimeve për profesionistët IT të administratës publike. Fokusi i trajnimeve ishte siguria e 

informacionit, rrjeteve dhe sistemeve. Të ftuar në trajnime në rolin e lektorit ishin ekspertët më 

të mirë të fushës. Në fund të çdo seance pjesëmarrësit pajiseshin me çertifikatë. 

 

MIAP, ALCIRT dhe Insituti i Zhvillimit Arsimor (IZHA) bashkëpunuan për krijimin e 

kurrikulave të sigurisë kibernetike në arsimin parauniversitar. Bashkëpunimi nisi me pilotim në 

vitin akademik 2014-2015 dhe aktualisht lëndët TIK6 dhe TIK7 janë pjesë e kurrikulave. Për 

vitin akademik 2016-2017 do të pilotohet lënda TIK8. Gjithashtu është futur ora e kodimit, në 10 

shkolla qendra komunitare, të 3 qyteteve: Tiranë, Elbasan e Durrës. Do vijojë futja e orës së 

kodimit dhe në shkollat e tjera. 

 

Në vijim të Urdhrit të MIAP “Për Ngritjen e Grupit të Punës për Identifikimin e Infrastrukturave 

Kritike të Informacionit”, ka filluar puna për identifikimin e infrastrukturave kritike të 

informacionit në Republikën e Shqipërisë. Anëtarët e GNP pas përzgjedhjes së metodologjisë së 

identifikimit, po krijojnë listën e CIIP në fushën e veprimtarisë së secilit. Produkti i këtij grupi 

http://www.cyberalbania.al/
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pune do të jetë pjesë e objektit të ligjit të ri Për Sigurinë Kibernetike. ALCIRT do të riaplikojë 

për fonde në Qeverinë Amerikane në thirrjen e vitit 2016. 

 

Prioriteti III:  Krijimi i Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeo  

Hapësinore (NSDI) 
 

Objektivat e parashikuara brenda këtij prioriteti synojnë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIG informon mbi progresin kundrejt objektivave si më poshtë: 

 

Hartat dhe përgatitja e informacionit gjeografik në Shqipëri kryhej ndërmjet disa institucioneve. 

Pasja/aksesi në informacionet ekzistuese gjeohapësinore, kryesisht në formë hardcopy dhe në të 

shumtën e rasteve jo i përditësuar, nuk është i lehtë. Gjithashtu, kostot dhe rregullat për të 

aksesuar në këtë informacion janë shpesh të paqarta.  

Për këto arsye, Inventarizimi i Informacionit Ekzistues Gjeografik i cili u krye në 17 

institucione shtetërore mundësoi marrjen e hapave të menjëhershëm për të përmirësuar aksesin e 

informacionit ekzistues gjeografik nëpërmjet Gjeoportalit. 

Ky objektiv u financua nga Qeveria Norvegjeze nëpërmjet Statens kartverk. 

 

Nëpërmjet bashkëpunimit me Autoritetin Norvegjez për Hartografinë dhe grantit të qeverisë 

norvegjeze është bërë e mundur identifikimi dhe më pas analizimi i të gjithë informacionit 

gjeohapësinor që zotërohet nga autoritetet publike në Shqipëri. 

Bazuar në gjendjen ekzistuese dhe në temat prioritare të nenit 11 të ligjit 72/2012 ka filluar 

hartimi i Standardeve Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor, në 

bashkëpunim me autoritetet publike përgjegjëse për çdo temë. 

Janë hartuar dhe miratuar katër Standarte dhe janë në proçes hartimi dhe parashikuar për tu 

miratuar brenda vitit 2016 dy të tjera. 

 

Bazuar në nenet 7, 11, 19 të ligjit 72/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Infrastrukturës 

Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë” por edhe duke 

konstatuar projektet që Autoritet Publike kishin programuar gjatë vitit 2015, ASIG ka qenë pjesë 

e grupeve ndërinstitucionale për këto projekte: 

a) “Përgatitja e Kadastrës Ujore” 

b) Ndërtimi i sistemit funksional online të adresave dhe përditësimi i të dhënave të tij  

c) Kadastra Pyjore  

 Bashkërendimi ndërinstitucional për mbledhjen, përpunimin dhe 

përditësimin i të dhënave gjeohapësinore si IMPUT për NSDI.  

 Krijimi i një rrjeti unifikues gjeodezik për informacionin hartografik 

shqiptar duke përdorur rrjetin gjeodezik kombëtar shqiptar.  

 Krijimi i një Sistemi të integruar gjeoinformacioni në Shqipëri sipas 

direktivës INSPIRE dhe përdorimi nga institucionet shtetërore dhe 

publiku i gjerë. 

 Ndërtimi i Sistemit Kombëtar Gjeografik të Informacionit. 
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Përsa i përket “Përdorimi i Kornizës Referuese Gjeodezike (KRGJSH) -2010 nga të gjithë 

subjektet publike, private dhe individët duke garantuar mirëmbajtjen dhe përditësimin e saj”, 

ishte parashikuar që Sistemi GNSS ALBPOS do të transferohej tek ASIG. Kjo gjë nuk ka 

ndodhur për arsye se Ministria e Drejtësisë nuk ra dakord dhe rrjedhimisht ky sistem nuk u 

përfshi në Kornizën Referuese Gjeodezike si dhe fondet e parashikuara nga donatori nuk u 

realizuan.  

 

Në zbatim të nenit 7/b të ligjit 72/2012 dhe VKM-së nr. 669, datë 7.8.2013 “Për miratimin e 

rregullave për përcaktimin, krijimin dhe realizimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare 

(KRGJSH-2010) si metadatë”, e ndryshuar 

a) Është miratuar Udhëzuesi “Për përcaktimin e pikave gjeodezike me ndihmën e sistemeve 

globale satelitore të Navigimit (GNSS)” 

b) Është përcaktuar mënyra se si do të integrohen rrjetet në përbërje të KRGJSH (Fig.) 

c) Është hartuar dhe financuar nga buxheti i shtetit 2016 me 55.000.000 lek ndërtimi i rrjetit 

ALBCORS, faza e parë e ndërtimit të rrjeteve të KRGJSH.  

d) Janë matur tre Pika Gravimetrike Absolute me financim nga grandi i Qeverisë 

Norvegjeze.  

e) Janë duke u ndërtuar dy mareografë me financim nga grandi i Qeverisë Norvegjeze.  

f) Po punohet për përfundimin e projekteve të rrjeteve të tjera në përbërje të KRGJSH të 

cilat do të financohen në fazën e dytë të ndërtimit të rrjeteve KRGJSH. 

 

Gjeoportali Kombëtar është një hallkë kryesore në krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të 

Gjeoinformacionit. Ndërtimi i tij po financohet nga donacioni i Qeverisë Norvegjeze 2014-2016. 

Versioni i parë i Gjeoportalit kombëtar është publikuar në vitin 2014 

(http://geoportal.asig.gov.al/) dhe gjatë vitit 2016 pritet të kryhet zhvillimi përfundimtar. 

Deri tani janë publikuar 46 shërbime online mbi grupe të dhënash gjeohapësinore të cilat mund 

të aksesohen nga publiku pa asnjë kosto dhe janë marrë në mënyre zyrtare nga Autoritet Publike 

Përgjegjëse.  

 

ASIG ka ndërmarrë një sërë hapash për informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë 

dhe përfitimet që sjell përdorimi i gjeoinformacionit në shërbimin ndaj qytetarëve dhe në 

vendimmarrje të drejta. 

Ndër të tjera në faqen zyrtare të Gjeoportalit në linkun http://geoportal.asig.gov.al, ku është 

publikuar i gjithë informacioni gjeohapësinor që zotërohet nga institucionet në Shqipëri, ka një 

mundësi direkte të kontaktit të publikut me ASIG, në adresën E-mail: info@asig.gov.al, ku 

marrin përgjigje të gjitha kërkesat mbi gjeo-informacionin. 

 

Për ngritjen e GIS-it Kombëtar në përputhje me standardet dhe rregullat e INSPIRE dhe OGC 

për të dhënë shërbimet mbi informacionin gjeohapsinor sipas tematikave, gjatë vitit 2015 arritjet 

kryesore kanë qenë në përgatitjen e standardeve teknike për grupe të dhënash kryesore në 

ndërtimin e GIS Kombëtar. Po ashtu janë përgatitur dhe standardet teknike mbi grupet e të 

dhënave për Parcelat dhe Ndërtesat. Këto standarde janë miratuar nga BIG ( Bordi për 

Informacionin Gjeohapësinor) dhe priten të miratohen si Vendim i Këshillit të Ministrave gjatë 

vitit 2016. 

 

Në mënyrë që sistemi të shërbejë si një platformë Data Exchange që ndërlidh të gjitha sistemet 

GIS publike janë përcaktuar module të nevojshme, konform direktivës INSPIRE dhe ligjit 

72/2012. ASIG ka përgatitur dokumentin teknik mbi shërbimet e rrjetit. Ky standard do jetë i 

http://geoportal.asig.gov.al/
http://geoportal.asig.gov.al/
mailto:info@asig.gov.al
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detyrueshëm të përdoret nga të gjithë sistemet GIS publike, në mënyrë që të realizohet 

shkëmbimi i informacionit online. 

Deri tani nuk janë siguruar fondet e nevojshme për projektimin dhe ndërtimin e sistemit të GIS 

Kombëtar. Janë bërë kërkesat nëpërmjet aplikim në PBA 2016-2018, por nuk janë miratuar ende 

fonde për këtë qëllim. Gjithsesi janë bërë përpjekje për të bërë projektim me burime të 

brendshme edhe pse kërkohet ekspertizë e specializuar pasi është problem kompleks.  

 

Përsa i përket trajnimit të stafit për mirëmbajtjen e Gjeoportalit Kombëtar, deri në këtë moment i 

është kushtuar rëndësi përgatitjes së tutorialeve për përdorimin e Gjeoportalit aktual.Trajnimi i 

stafit për versionin përfundimtar të Gjeoportalit do të realizohet pas implementimit të tij 

nëpërmjet grantit norvegjez. 

 

Në Aneksin 1 jepet informacion i detajuar për cdo aktivitet dhe prioritet.  
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5. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME  
 

 

Në përfundim të analizës së parë të monitorimit të Strategjisë Axhenda Dixhitale 2015-2020 

nxjerrim këto konkluzione dhe rekomandime. 

Ecuria e implementimit të Planit të Veprimit 2015-2017 për periudhën prill 2015-prill 2016 është 

e mirë, duke marrë në konsideratë vështirësitë e vitit të parë të implementimit dhe monitorimit 

konkretisht: 

 

 Raporti i aktiviteteve që kanë përfunduar ështe 20.3% e totalit të planit të aktiviteteve 

është realizuar që në vitin e parë. 

 57.4% e aktiviteteve janë në proçes, si dhe 22.3% pritet të fillojnë gjatë 6 mujorit të dytë 

të vitit 2016 e në vijim . 

 Progres i mirë është arritur në lidhje me rishikimin e legjislacionit si dhe plotësimet me 

aktet nënligjore apo dokumentat e politikës , rregullatore etj , në të tre prioritetet 

strategjike.  

 

Problematika t= hasura gjatë fazës së parë të implementimit t= Strategjis= s= Axhend=s 

Dixhitale: 

 

a) Finacimi i Strategjisë mbetet ndër çështjet problematike. Një pjesë e aktiviteteve jane të pa 

mbuluara me buxhet. Krijimi i fondit të konkurueshëm të Inovacionit, u ka dhëne mundësi 

realizimit të projekteve të shkruara dhe mirëprezantuara nga institucionet. Ndërkohe, mbetet 

detyrë e institucioneve, planifikimi dhe përthithja e fondeve për projektet në sektorin TIK. 

b) Mungesa e raportimit lidhur me çështjet e mundshme problematike që lidhen me zbatimin 

e aktivitete. Edhe pse ka patur problematika në zbatimin e aktiviteteve, mungesë e fondeve, 

kapaciteteve të burimeve njerëzore, vonesa për shkak të proçedurave të prokurimit, 

raportimet nga institucionet bëhen vetëm kur u kërkohet. Funksionimi i grupit teknik të 

dixhitalizimit, së fundmi po shërben si një mekanizëm  i mirë për të evidentuar problematikat 

dhe dhëne zgjidhje vështirësive.  

c) Vështirësi për ndjekjen e realizimit të indikatorëve, një pjesë e mirë e të cilëve del nga 

raportet e organizatave ndërkombëtare.  

 

Rekomandime për fazat në vijim: 

 

Për të realizuar me sukses implementimin e Strategjisë Axhenda dixhitale është e nevojshme: 

 të filloj rishikimi i plan veprimit (2015-2017) dhe hartimi i planit 2017-2020,  

 Plani i ri i veprimit do mbajë në konsideratë ecurinë e mëparshme, problematikat dhe 

tendecën e zhvillimit të sektorëve.  

 të mundësohet një koordinim më i mirë me PBA nga të gjithë insitucionet 

 të koordinohet me hartimin e ERP 2017-2019 

 të nxitet rritja e përdorimit të e-sherbimeve/zhvillimi i instrumentave përkatës nxitës 

 të bashkëpunohet me INSTAT për mundësimin e monitorimit të t= gjithë indikatorëve të 

përfshirë në Strategji; 
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Aneks 1 

Emertimet 

Afatet 

për 

implemen

timin 

Institucionet 

përgjegjëse 

 Kostot në Lek  Financimi  Shuma e 

alokuar 

per 

aktivitet

in ( e 

shprehu

r ne %)  

Statusi i 

Realizimit te 

aktivitetit ne 

%  PBA  

 

Donator

ë  

 Të tjerë  

Kostoja e Vleresuar/ 

Rishikuar e 

Aktivitetit/  

Buxheti 

Boshlle

ku 

Financi

ar 

Prioriteti strategjik 1: Politika për zhvillimin e qeverisjes elektronike dhe ofrimi i shërbimeve publike interaktive për qytetarët dhe bizneset 

Objektiv 1. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike, e-shërbimeve, për qytetarët dhe biznesin. Prioritet do të jetë rritja e transparencës dhe përmirësimi i 

shërbimeve në administratën publike sipas parimeve të iniciativës “Open Government Partnership”; 

Krijimi i portalit 

opendata si pjesë e 

portalit unik të 

shërbimeve 

www.e-albania.al  

2015 AKSHI 20,000,000     

  

0 

      

Riinxhinierim e 

modernizim të 51 

proceseve të punës 

G2G, Zgjerim me 

21shërbime të reja 

elektronike G2G, 

G2C dhe G2B dhe 

shtimi i 6 shërbime 

të reja në portalin 

qeveritar e-

albania.al Versioni 

1.0" 

2015-

2017 
AKSHI     

234,671,

040 
349,595,726 

183,480

,389 

166,115,

337 
67% 95% 

Projekti “eHealth – 

Rekordi Elektronik 

Shëndetësor 

Kombëtar” (kredia 

Austriake) 

2016 MSH     

 

13.995,0

00.00 

euro 

kredi  

 1,959,300,000 
1,959,3

00,000 

    

90% 

http://www.e-albania.al/
http://www.e-albania.al/
http://www.e-albania.al/
http://www.e-albania.al/
http://www.e-albania.al/
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Receta Elektronike 

(e-Prescription) për 

të gjithë 

Shqipërinë 

2017 
MSH, 

FSDKSH 

569,999,920       0   

  

16% 

a) Projekti pilot për 

recetën elektronike 

në rrethin e 

Durrësit  

2015 
MSH, 

FSDKSH 

35,367,000       0   

  

100% 

Zhvillimi, 

përmirësimi i 

portalit www.e-

Albania.al, shtimi i 

sherbimeve me 

pagese online, 

krijimi i versionit 

mobile, etj.  

2015-

2017 

AKSHI/ 

ministrite e 

linjes 

423,828,000     

  

0 

      

Përmirësimi i 

Portalit Qeveritar 

e-Albania” 

  AKSHI       114,828,000 
70,728,

000 

44,100,0

00 
157% 100% 

Shtimi i 

sherbimeve te reja 

elektronike ne 

portalin qeveritar 

e-Albania 

  AKSHI       218,160,000 
105,600

,048 

112,559,

952 
13% 100% 

“E-ekzaminime 

(Sistemi i 

Menaxhimit të 

rradhës për 

ekzaminime të 

avancuara 

mjekësore) 

  AKSHI       50,407,200 0 
50,407,2

00 
115% 0% 

Shtimi i 209 

Shërbimeve 

elektronike për 18 

institucione  

  AKSHI       364,320,000 0 
364,320,

000 
91% 0% 

Implementimi i 

shërbimeve online 

të Ministrisë së 

Punëve të Jashtme 

  AKSHI       38,919,120 0 
38,919,1

20 
145% 0% 
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Promovimi i 

shërbimeve 

elektronike për 

qytetarët dhe 

biznesin të ofruara 

nëpermjet 

Platformës 

Qeveritare të 

Ndërveprimit dhe 

shtimi i 

shërbimeve të reja 

në portalin 

qeveritar e-

Albania.al si dhe 

shtimi i 

shërbimeve me 

pagesë online etj 

2015 
MIAP/AKS

HI 

 per tu 

vleresuar  
    

  

0   

    

Fushata e 

komunikimit per 

promovimin e 

portalit e-Albania 

  AKSHI       354,000 354,000 0 100% 100% 

Spoti e-Lejet   AKSHI       10,225,999 
10,225,

999   
100% 100% 

Promovimi i 

sherbimit 

“SMART 

TRANSPORT 

ALBANIA” 

2016 MTI       

Financuar nga 

Projektet IPA 

(Intermodali) 

0 

      

Instalimi i sistemit 

WEB-GIS NË 

Autoritetin Rrugor 

Shqiptar 

2017 
ARRSH/MT

I 
      480,600,000 

18,000,

000 

      

Qendra e 

monitorimit dhe 

kontrollit te 

trafikut rrugor. 

2017 
ARRSH/MT

I 
      1 mln Euro 0 

Kerkes 

per 

financim 
    

Ndertimi dhe 

implementimi i 

sistemit te biletimit 

elektronik ne 

2016 MTI       42,000,000 
1,750,0

00 

Po 

rishikohe

t 

mundesi     
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transportin publik. a e 

mbulimit 

me 

fondet e 

PBA 

2018 

Objektiv 2. Inovacioni kundër korrupsionit - Qendra me Një Ndalesë (ky objektiv është kostuar i plotë tek SNRAP, si dy strategji ndërsektoriale) 

Reforma e 

shërbimeve në 

Administratën 

Publike 

(dixhitalizimi) 

2015-

2018 

MIAP/ADIS

A/AKSHI 

 Kostuar 

SNRAP  

 Kostuar 

SNRAP  

 Kostuar 

SNRAP  

  

0 

      

Objektiv 3. Plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për e-qeverisjen dhe shoqërinë e informacionit 

Hartimi dhe 

miratimi i ligjit për 

qeverisjen 

elektronike aktet 

nënligjore në 

zbatim të tij 

2015 – 

2016 

MIAP/AKS

HI 
 Pa kosto      

  

  

    

Proces 

 Hartimi dhe 

miratimi i aktit 

nenligjor në zbatim 

te ligjit “Për 

njoftimin dhe 

konsultimin 

publik” 

2015 MIAP  Pa kosto      

  

  

    

100% 

 Projekt Vendimi 

“Krijimi dhe 

rregullat e 

administrimit të 

Regjistrit 

elektronik për 

njoftimet dhe 

konsultimet 

publike” 

2015-

2017 

 

MIAP/AKS

HI 

 Pa kosto      

  

  

    

Proces 



   

38 
 

Hartimi dhe 

miratimi i ligjit për 

identifikimin 

elektronik në 

përputhje me 

acquis të BE-së 

2015-

2017 

MD/AKCE 

etj 
 Pa kosto      

  

  

    

100% Miratimi 

dhe hyrja në 

fuqi e ligjit 

Ligjit 

nr.107/2015 

datë 1.1.2015  

Zbatimi e Kornizës 

Kombëtare të 

Ndërveprimit, 

bazuar në 

Kornizën 

Evropiane të 

Ndërveprimit dhe 

standardet 

ndërkombëtare për 

realizimin e 

ndërveprimit të 

sistemeve 

elektronike 

2015 – 

2016 

MIAP/AKS

HI 
 Pa kosto      

  

  

    

100% ne proces 

implemntimi  

Objektivi 4. Zhvillimi i Qeverisjes Elektronike Qëndrore dhe Vendore(e-Qeverisja)         

Implementimi i 

sistemit të 

qarkullimit 

elektronik të 

dokumenteve 

ERDMS në të 

gjitha ministritë e 

linjës dhe në 

administratën 

qendrore dhe 

përmirësimi i 

sistemit të e-

kabinetit; 

2015-

2017 

MIAP/AKS

HI 
  

  

  

  

  

      

Realizimi, 

implementimi i 

sistemit e-Tracking 

në ministritë e 

linjave. 

2014 - 

2015 

Pjesë e 

Marreveshjes 

së Microsoft 

 

150,000,000  
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Implementimi i e-

Signature në 

ofrimin e 

shërbimeve dhe 

komunikimeve 

zyrtare, 

shperndarja e USB 

tokens. 

Realizuar 

investimi i 

infrastrukt

urës PKI. 

Implemen

timi 

gradual në 

institucion

e. 

AKSHI,AK

CE 

 Kosto e 

shpërndarë 

në çdo 

insititucion 

për USB 

token. 

Afersisht 3 

000 leke per 

USB.  

  

  

84,511,839 
79,369,

779 

5,142,06

0 
94% 94% 

Organizimi dhe 

ndjekja e 

implementimit të 

nënshkrimit 

elektronik në disa 

nga shërbimet 

publike, të cilat 

ofrohen online.  

2015-

2020 

MIAP/AKS

HI/AKCE  

 Në zbatim 

të detyrave 

funksionale 

të AKCE 

dhe AKSHI. 

Nuk ka 

kostim.  

  

    

  

      

Rritja e 

kapaciteteve dhe 

shërbimeve në 

Cloud Computing 

për strukturën e 

hostimit te 

shërbimeve Cloud 

në sektorin publik. 

2015-

2020 

MIAP 

AKSHI 

Sektori 

privat 

Ministritë e 

linjë.s 

Kostimi i 

pjesshëm 

është dhënë 

në aneksin e 

dokumentit 

të miratuar 

me VKM nr. 

468, datë 

30.5.2013. 

 

234,000,000  
  

    

  

      

Zhvillimi i 

programit 

kombëtar E-

Turizmi, krijimi i 

regjistrit të 

hotelerisë,krijimi i 

regjistrit të 

burimeve turistike 

2014-

2020 
MZHETS 

 Per tu 

vleresuar  
  

    

  

  

s'ka 

realizim 
Në proçes 
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dhe produkteve 

turistike,krijimi i 

regjistrit të 

trashëgimisë 

kulturore,krijimi i 

portalit tw turizmit, 

mbulimi me 

shërbim Internet 

Wi-Fi falas të 

zonave turistike. 

Kontrata kuadër 

për shkrim 

projektesh 

        
10,000,0

00 
  

  

      

Shërbime online 

për qytetarët 

nëpërmjet 

makinave automat 

me sistem e-

albania të 

instaluara në vende 

publike 

2015-

2017 
AKSHI 

 Process 

vleresimi  
  

  

10,800,000 
2,592,0

00 

8,208,00

0 
74% 90% 

Aplikimi 

elektronik për 

patentën dhe 

marrjen e një 

shërbimi të shpejtë 

2015 MTI/AKSHI  Në proces    

    

  

      

Ngritja e bazës së 

të dhënave 

shtetërore të 

Ndihmës 

Ekonomike 

 2014 – 

2016 (dy 

vjet 

pilotim në 

tre qarqe, 

më pas 

shtrirje në 

gjithë 

territorin e 

Shqipërisë

) 

MMSR, 

SHSSH 

 97,800,000 

projeksioni 

për 

implementi

min në 

shkallë 

vendi do të 

realizohet 

më vonë  

    

  

  

      

Ngritja e bazës së 

të dhënave 

shtetërore të 

2015 - 

2016 

MMSR, 

SHSSH 

 

175,000,000  
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Personave me 

Aftësi të Kufizuar 

Krijimi i sistemit te 

informacionit per 

dixhitalizimin e 

Arkives gjyqesore 

2015-

2017 
MD  14,000,000       14,000,000    

 

14,000,0

00  
0% 

0% 

Informatizimi i 

Drejtorisë se 

Përgjithshme te 

Burgjeve, Sistemi i 

Informacionit te 

Kartelave te te 

dënuarve 

2015 MD / DPB  30,100,000       30,100,000    

 

30,100,0

00  

0% 

0% Në vitet 

2015-2016 nuk 

është akorduar 

asnjë fond për 

kete aktivitet. 

Lidhja On-line e 

Institucioneve te 

Drejtorise se 

Pergjitheshme te 

Burgjeve 

2015-

2016 
MD / DPB 

 

350,000,000  
     230,000,000  

 

62,300,

000  

 

167,700,

000  

27% 

Ne proces. 

Gjate vitit 2015 

nuk është 

akorduar asnjë 

fond për 

realizimin e 

këtij aktiviteti. 

Për vitin 

2016është 

akorduar një 

pjesë e fondit 

prej 51,951,667 

lek pa TVSH , 

nga fondi i 

kërkuar në total 

qëështë 

170,000,000 lek 

pa TVSH për 

realizimin e të 

gjithë 

aktivitetit. 

Akordimi i 

pjesës së 

mbetur do të 

bëhet gjatë vitit 

2017. Statusi 
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aktual i 

projektit është: 

jemi ne faze 

miratimi nga 

AKSHI te 

termave të 

references për 

projektin 

"Aplikacion i 

kartelave të të 

dënuarve dhe 

personelit" që 

ka të bëjë me 

"Sistemi i 

Informacionit të 

Kartelave të të 

dënuarve".  

Sistemi i 

Rregjistrimit Video 

të seancave 

gjyqësore 

2015 - 

2017 
MD 

 

140,000,000  
     140,000,000  0 

 

140,000,

000  
0%   

Pajisja e burgjeve 

me kamera digitale 

2015 - 

2017 
MD  70,000,000       70,000,000  

 

70,000,

000  0 100%   

Dixhitalizimin e te 

gjithe Arkives 

Gjyqesore per te 

patur mundesi per 

ruajtjen dhe 

perdorimin e kesaj 

pasurie kombetare 

me vlera shkencore 

dhe historike. 

2017 MD  28,000,000       28,000,000  0 

 

28,000,0

00  

0%   

Case Management 

prane institucionit 

te Sherbimit te 

Proves;  

2016 MD / SHP  7,000,000       7,000,000  

 

7,000,0

00  
0 100%   

Regjistrin 

Elektronik te 

Profesioneve te 

2016 MD  14,000,000       14,000,000    

 

14,000,0

00  0%   
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Lira prane 

Ministrise se 

Drejtesise 

Krijimi i sistemit te 

informacionit per 

dixhitalizimin e 

Arkives te Dosjeve 

te Demshperblimit 

te Ish te 

Perndjekurve 

Politike 

2015 MD  9,800,000       9,800,000    

 

9,800,00

0  

0%   

Centralizimi i 

sistemit te 

menaxhimit te 

ceshtjeve 

gjyqesore ICMIS 

dhe implementimi 

i nje zgjidhje te 

perqendruar dhe 

unike per gjithe 

gjykatat e vendit 

2015-

2017 
MD 

 

280,000,000  
     280,000,000    

 

280,000,

000  

0%   

Integrimi i ICMIS 

me ALBIS  
  

MD/AKSHI/

ALBIS 
 28,000,000       28,000,000    

 

28,000,0

00  0%   

Integrimi i Sistemit 

te menaxhimit te 

ceshtjeve te 

prokurorise me 

sistemin e 

menaxhimit te 

ceshtjeve 

gjyqesore ICMIS 

2016 MD       

  

  

      

Përcaktimi i 

Strategjisë dhe 

Krijimi i Arkivës 

Dixhitale në 25 

Zyra Vendore të 

Regjistrimit të 

Pasurive të 

Paluajtshme 

2015-

2017 
MD/ZRPP  2,500,000      
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Kontroll, 

inventarizim, 

numerizim dhe 

mbyllje korrekte e 

rregjistrave 

hipotekorë në të 

gjitha Zyrat 

Vendore 

2015-

2016 
MD/ZRPP  14,000,000      

  

  

      

Trainim dhe 

certifikim për 

përdoruesit e 

ALBSReP në 35 

ZVRPP si dhe 

trainim dhe 

certifikim për 

stafin IT të 

ZQRPP-së 

2015-

2020 
MD/ZRPP  21,000,000      

  

  

      

Instalim dhe 

integrim të sistemit 

ALBSReP në dy 

qendrat e të 

dhënave qeveritare 

2015 MD/ZRPP  35,000,000      

  

  

      

Zhvillimi i një 

Sistemi të 

Menaxhimit të 

Dokumenteve ne 

ZRPP 

2015-

2016 
MD/ZRPP  14,000,000      

  

  

      

Zhvillimi i një 

sistemi të integruar 

për burimet 

njerëzore, 

finanacën, 

inventarin e ZRPP-

së 

2015-

2016 
MD/ZRPP  14,000,000      

  

  

      

Pajisje të reja 

hardware për 

mirëfunksionimin 

e sistemit 

ALBSReP në 

ZVRPP 

2015-

2020 
MD/ZRPP 

 

140,000,000  
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Audit të sistemit të 

IT dhe kontrol 

cilësie (si dhe 

përmirësim nëse 

është e nevojshme) 

2015-

2020 
MD/ZRPP  70,000,000      

  

  

      

Përgatitja e 

strategjise dhe 

politikave për 

rritjen dhe 

mbajtjen e 

kapacieteve, 

vazhdimësinë e 

punës së Drejtorisë 

së IT ne ZQRPP 

2015-

2020 
MD/ZRPP  35,000,000      

  

  

      

Dizenjimi i një 

sistemi kadastre 

fiskal dhe lidhje 

me autoritetet 

taksuese 

2015-

2018 
MD/ZRPP       

  

  

      

Ndërlidhja e sistemeve elektronike të hallkave të sistemit gjyqësor me njera-tjeterën nga njëra anë dhe ndërveprimi i tyre me sistemet elektronike të operatorëve të 

drejtësisë (dhe jo vetëm) nga ana tjeter 

Integrimi i Sistemit 

te menaxhimit te 

ceshtjeve te 

prokurorise me 

sistemin e 

menaxhimit te 

ceshtjeve 

gjyqesore ICMIS 

2016 MD       

  

  

      

Zhvillim i 

mëtejshëm i 

shërbimeve web, 

integrim i sistemit 

ALBSReP me 

rregjistrin e 

notërëve, 

regjistrave te tjere 

qeveritare dhe 

aktorëve të tjerë 

2015-

2018 
MD/ZRPP  70,000,000      
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Përmiresimi dhe 

shtimi i të dhënave 

per ID e personave 

dhe kompanive në 

të dhënat e 

pasurive të 

paluajtshme ne 

ALBSReP 

2015-

2018 
MD/ZRPP  35,000,000      

  

  

      

Liçensa të 

moduleve te reja të 

sistemit te thesarit 

2015-

2017 

Ministria e 

Financave 
 27,020,000      

  

  

    

0% Aktiviteti 

eshte anulluar 

Sistem mbrojtës te 

dhënash për 

databazën e 

Sistemit të Thesarit 

2015 MF/AKSHI  2,100,000      

  

  

    

  

Sisteme te tjera 

kompjuterike(softe

) 

2014-

2017 

Ministria e 

Financave 
 9,100,000      

  

  

    

0% Afati i 

fillimit te 

aktivitetit eshte 

2018-2020 

Zgjerimi i Sistemit 

Informatik 

Financiar i 

Qeverise /SIFQ 

deri ne 150 

Institucione 

buxhetore 

nepermjet 

webportalit dhe 

Menaxhimi i 

Dokumentave, 

menaxhimi i 

Fondeve te Huaja 

nepermjet TSA 

dhe Kostoja e 

Projekteve. 

Qershor 

2016 

Ministria e 

Financave 
  

 

210,000,0

00  

  

  

  

  

100% 47% 

 AFMIS and IPSIS 

solutions, Albanian 

Financial 

Managment 

Information 

Capacity 

Building 

and 

Support to 

Implemen

Minisrtria 

Fiancave 
   1,412,000    

  

  

  

100% 10% 
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System (MTPB 

amd PIM), 

Integrated 

Planning System 

Information 

System (Portal + 

DWH)  

t the 

Integrated 

Planning 

System 

(IPS 2) in 

Albania 

Grant 

Number: 

TF013972

, 

Menaxhoh

et nga 

Banka 

Boterore. 

2014 -

2016 

Blerje e pajisjeve 

kompjuterike 

2014-

2017 

zevendesu

ar me 

2016 

Ministria e 

Financave 

 7,492,800 e 

zevendesuar 

me shumen 

20,000,000  

    20,000,000 
20,000,

000 
0 100% 0% 

Upgrade i sistemit 

Checkpoint. 

Support për Check 

Point ( Firewalls ) 

Liçensa backup 

Check Point për 

HA Firewall-in e 

Internetit.  

2015-

2020 

 Ministria e 

Financave 
 14,000,000      

  

  

      

Rrjeti Intranet & 

Internet 

2015-

2020 

 Ministria e 

Financave 
 42,000,000      

  
  

      

Suport për 

Sistemin e 

Videosurvejimit 

2015-

2020 

 Ministria e 

Financave 
 15,400,000      

  

  

      

Servera Blade dhe 

pajisje për Blade 

Enclosure dhe San 

Storage Array + 

Software per 

virtualizim 

2015-

2020 

 Ministria e 

Financave 
 21,000,000      
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HW , (PC, Laptop, 

printera, fotokopje, 

etj) 

2015-

2020 

 Ministria e 

Financave 
 28,000,000      

  

  

      

Sherbim për 

Penetration testing 

i sigurisë së 

rrjetit/sistemeve TI 

2015-

2020 

 Ministria e 

Financave 
 1,400,000      

  

  

      

Mirembajtje e 

Dhomes se 

Serverave 

2015-

2020 

 Ministria e 

Financave 
 7,000,000      

  

  

      

Trajnime për stafin 

TI 

2015-

2020 

 Ministria e 

Financave 
 2,800,000      

  
  

      

Blerje 

infrastrukture 

mbeshtese per 

sistemin e ri E-

taxation 

Dhjetor 

2014 
D. P. T 

 

126,512,020  
    

  

  

      

Përmirësim 

infrastructure HW  

Dhjetor 

2014 
D. P. T  42,487,900      

  
  

      

Integrimi ne EUIS 

Fiscalis 2020 

(Entry ticket) 

Dhjetor 

2015 
D. P. T  3,500,000      

  

  

      

Zhvillimi dhe 

përmirësimi m-

TAX 

Dhjetor 

2015 
D. P. T  48,749,960      

  

  

      

Realizimi i 

shorteut te kuponit 

tatimor 

Maj 2015 D. P. T  PPP      

  

  

      

Realizimi i 

projektit e-fatura 

Dhjetor 

2015 
D. P. T  PPP      

  
  

      

Krijimi i një portali 

online për akses 

nga publiku dhe 

aktorë në draft 

dokumenta ligjore 

te cilat jane ne 

proces hartimi për 

Zonat e Mbrojtura 

2015 

Ministria e 

Mjedisit ne 

bashkepunim 

me projektin 

UNDP-GEF 

per ZM-te 

detare dhe 

bregdetare 

  

 

(PNUD)24

5,000  
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Speedy Project 

IPA Adriatic CBC 

mbi 

bashkëpunimin 

rajonal per të 

dhënat e cilësisë së 

ajrit në rajon 

2015 

Ministria e 

Mjedisit ne 

bashkepunim 

me 

Agjensine 

Kombetare 

te 

Planifikimit 

te Territorit 

 Kontributi I 

AKPT ne 

Projekt 

eshte ne 

natyre-

ekspertize 

stafi-ne 

vleren 

26,340 Euro  

 149,260 

Euro 

(24500000 

ne 

raportim 

ka 

ndryshim 

shume )  

 s'ka  

175,600 Euro (nuk ka 

ndryshim) 

23,793,

400 

  

50% 

50% Nderkohe 

Ministria e 

Mjedisit 

raporton qe 

projekti eshte 

pending dhe 

nuk ka shprese 

per vazhdim. 

 Fonde te 

IPA  

75,038 

Euro   

Aplikimi i 

sistemeve të 

monitorimit me 

kamera në 

sipërfaqet pyjore, 

me synim 

parandalimin e 

zjarreve dhe 

evidentimin e 

prerjeve të 

paligjshme. 

2015-

2017 

MM dhe 

Inspektoriati 

Shteteror I 

Mjedisit, 

Pyjeve dhe 

Ujerave 

 145,000 

Euro, fonde 

te 

pasiguruara 

ende  

  

 

20,300,0

00  

  

  

    

Në këtë kuadër, 

gjatë vitit 2015, 

u hartua 

projekti në fjalë 

dhe fillimisht u 

propozua për 

mbështetje 

financiare nga 

FZHR, gjë që 

nuk u realizua 

dhe më pas u 

propozua në 

kuadër të PBA 

për vitin 2016, 

ku deri tani ka 

përfunduar 

procesi i 

prokurimit dhe 

pritet së shpejti 

të fillojë 

zbatimi i 

projektit në 

vlerën 100 

milion lekë, që 

parashikohet të 

përfundojë 

brenda vitit 

2016. 

 Projekti 

konsiderohet i 
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realizueshëm 

dhe me impakte 

të drejtpërdrejta 

në përballimin e 

sfidave për 

reduktimin e 

dëmeve, 

abuzimeve dhe 

korrupsionit në 

sektorin e 

pyjeve, kjo 

gjithashtu në 

kuadër të 

zbatimit të 

riorganizimit të 

strukturave dhe 

reformës në 

sektorin pyjor, 

si dhe zbatimit 

të Ligjit për 

Moratoriumin e 

Pyjeve.  

Financimi do të 

bëhet në 

përputhje me 

projektin, në 

vlerën 100 

milion lekë. 

Në këtë kuadër, 

gjatë vitit 2015, 

u hartua 

projekti në fjalë 

dhe fillimisht u 

propozua për 

mbështetje 

financiare nga 

FZHR, gjë që 

nuk u realizua 

dhe më pas u 

propozua në 
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kuadër të PBA 

për vitin 2016, 

ku deri tani ka 

përfunduar 

procesi i 

prokurimit dhe 

pritet së shpejti 

të fillojë 

zbatimi i 

projektit në 

vlerën 100 

milion lekë, që 

parashikohet të 

përfundojë 

brenda vitit 

2016. 

 Projekti 

konsiderohet i 

realizueshëm 

dhe me impakte 

të drejtpërdrejta 

në përballimin e 

sfidave për 

reduktimin e 

dëmeve, 

abuzimeve dhe 

korrupsionit në 

sektorin e 

pyjeve, kjo 

gjithashtu në 

kuadër të 

zbatimit të 

riorganizimit të 

strukturave dhe 

reformës në 

sektorin pyjor, 

si dhe zbatimit 

të Ligjit për 

Moratoriumin e 

Pyjeve.  
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Financimi do të 

bëhet në 

përputhje me 

projektin, në 

vlerën 100 

milion lekë. 

Në këtë kuadër, 

gjatë vitit 2015, 

u hartua 

projekti në fjalë 

dhe fillimisht u 

propozua për 

mbështetje 

financiare nga 

FZHR, gjë që 

nuk u realizua 

dhe më pas u 

propozua në 

kuadër të PBA 

për vitin 2016, 

ku deri tani ka 

përfunduar 

procesi i 

prokurimit dhe 

pritet së shpejti 

të fillojë 

zbatimi i 

projektit në 

vlerën 100 

milion lekë, që 

parashikohet të 

përfundojë 

brenda vitit 

2016. 

 Projekti 

konsiderohet i 

realizueshëm 

dhe me impakte 

të drejtpërdrejta 

në përballimin e 
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sfidave për 

reduktimin e 

dëmeve, 

abuzimeve dhe 

korrupsionit në 

sektorin e 

pyjeve, kjo 

gjithashtu në 

kuadër të 

zbatimit të 

riorganizimit të 

strukturave dhe 

reformës në 

sektorin pyjor, 

si dhe zbatimit 

të Ligjit për 

Moratoriumin e 

Pyjeve.  

Financimi do të 

bëhet në 

përputhje me 

projektin, në 

vlerën 100 

milion lekë. 

Ndertimi i 

kadastres 

elektronike 

kombetare te 

burimeve ujore 

2018 

Ministria e 

Mjedisit ne 

bashkepunim 

me Banken 

Boterore 

 1.176.400 

Euro, ne 

kuader te 

Projektit te 

Bankes 

Boterore  

  

 

164,696,

000 

Banka 

Boterore  
  

  

    

Ne proces. 

Ndertimi i ka 

nisur ne 2014 

dhe perfundon 

ne Dhjetor 2016 

Sistemet e 

interoperabilitetit 

QQ-QV 

Implementimi i 

portalit të unifikuar 

informativ dhe të 

shërbimeve 

elektronike për 

Njësitë e 

Qeverisjes 

2015-

2017 

USAID 

PLGP/AKS

HI 

  

 

22,000,00

0  
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Vendore. 

Ngarkimi i 

përmbajtjes 

fillestare dhe 

ndërtimi i 

mekanizmave të 

përditësimeve 

sistematike. 

e-Pjesëmarrja dhe 

qeverisja e hapur 

vendore : të dhënat 

e mbajtura dhe të 

menaxhuara nga 

Qeverisja Vendore 

duhet të jetë të 

hapura dhe në 

dispozicion të 

publikut 

2015 - 

2017 

MIAP/AKS

HI/ etj 

 Per tu 

vleresuar  
    

  

  

      

Ndërtimi i 

mekanizmave të 

përshtatshëm pranë 

infrastrukturës së 

AKSHI-t për të 

siguruar të dhënat 

e nevojshme nga 

sistemet kryesore 

të qeverisjes 

qendrore për 

Sistemet e NjQV-

ve, duke filluar me 

ZRPP, QKR dhe 

RKGJC. 

Shkëmbimi i parë i 

të dhënave dhe 

ndërtimi i 

mekanizmave të 

përditësimeve 

sistematike për 11 

NjQV. 

2014-

2015 

USAID 

PLGP/AKS

HI 

  

 

33,000,00

0  
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Integrimi në 

portalin e-Albania 

të shërbimeve që 

lidhen me NjQV-

të, duke filluar me 

shfaqjen e 

informacionit për 

detyrimet e taksave 

vendore. 

2015 

USAID 

PLGP/AKS

HI 

 11,000,000      

  

  

      

Ndërtimi i 

platformave IT për 

administrimin e 

dokumentave dhe 

gjurmimin e 

shpërndarjes së 

shërbimeve, 

paltforma të cilat 

mund të replikohen 

lehtësisht nga 

bashkitë e tjera 

nëpërmjet 

personalizimit dhe 

trajnimeve të 

përdoruesve. 

Implementimi në 

infrastrukturën e 

AKSHI-t për 

bashkinë e parë. 

Implementimi për 

të paktën 5 bashki 

të tjera. 

2015 

USAID 

PLGP/AKS

HI 

 44,000,000      

  

  

      

Prioriteti strategjik 2: Politika për zhvillimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike në të gjithë sektorët (shëndetësi, arsim, mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, 

energji, transport etj)  

Objektiv 1. Zhvillimi i infrastrukturës së përparuar të komunikimeve elektronike dhe sigurimi i spektrit të mjaftueshëm për zhvillimet e infrastrukturës Broadband 

(NGN/LTE/5G etj), me qëllim mbulimin me shërbim të të gjithë territorit dhe 90% të popullsisë deri në vitin 2020; 

Hartimit të 

politikës spektrale 

për të mundësuar 

2015 e 

vijim 
MIAP 

 Nuk ka 

kostim  
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burimet e 

nevojshme për 

spektrin e 

frekuencave për 

rrjetet e gjeneratës 

se ardhme NGN, 

4G/5G në 

përputhje me 

praktikën e BE-së 

dhe angazhimet e 

MSA-së 

Përmirësimit të 

kuadrit ligjor e 

rregullator për 

administrimin 

eficent të spektrit 

në kushtet e 

konvergjencës 

teknologjike dhe 

zbatimin e 

parimeve të 

neutralitetit 

teknologjik dhe 

neutralitetit te 

rrjeteve për 

sigurimin e një 

Interneti të hapur 

2015 e 

vijim 
MIAP 

 Nuk ka 

kostim  

    

      

    

Ligji për 

qeverisjen 

elektronike aktet 

nënligjore në 

zbatim të tij; Akt 

nenligjor në zbatim 

të ligjit “Për 

njoftimin dhe 

konsultimin 

publik”, 

2015-

2016 

MIAP/AKS

HI 

 Nuk ka 

kostim  
          

    

Projekt Vendimi 

“Krijimi dhe 

rregullat e 

2015-

2016 

MIAP/AKS

HI 

 Nuk ka 

kostim  
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administrimit të 

Regjistrit 

elektronik për 

njoftimet dhe 

konsultimet 

publike” 

Miratimi i 

Dokumentit të 

politikave për të 

dhënat e hapura;  

2015 
 MIAP/AKS

HI 

 Nuk ka 

kostim  
          

    

Transpozimi i 

direktivës 

2003/98/EC për 

ripërdorimin e 

informacionit të 

sektorit publik 

2015 
MIAP/AKS

HI 

 Nuk ka 

kostim  
          

    

Akt nënligjor në 

zbatim të ligjit 

“Për njoftimin dhe 

konsultimin 

publik”, Projekt 

Vendimi “Krijimi 

dhe rregullat e 

administrimit të 

Regjistrit 

elektronik për 

njoftimet dhe 

konsultimet 

publike” 

2015 e në 

vijim 
  

 Nuk ka 

kostim  
          

    

Promovimin dhe 

mbrojtjen e të 

dhënave personale 

në shërbimet 

online, 

aplikacionet 

mobile, shërbimet 

“cloud”; big data 

dhe Internet of 

Things si dhe 

mbrojtja e të 

2015 e 

vijim 
MIAP 

Nuk ka 

kostim 
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Drejtës së 

pronësisë 

intelektuale në 

fushën e internetit 

Hartimi i Kornizës 

Kombëtare të 

Ndërveprimit, 

bazuar në 

Kornizën 

Evropiane të 

Ndërveprimit dhe 

standardet 

ndërkombëtare 

2015 AKSHI 
Nuk ka 

kostim 

    

      

    

Promovimi I 

aksesit te 

konektivitetit te 

InternetitBroadben

d ne zonen e 

Bjeshkeve te 

namura 

2014-

2015 
MIAP-PIU 2,290,000 

47,870,00

0 
        

    

Objektivi 2. Përmirësimi i infrastrukturës TIK në administraten publike për zhvillime të harmonizuara dhe integruara sipas standardeve ndërkombëtare për e-

qeverisjen në të gjithë sektorët (shëndetësi, arsim, mjedis, bujqësi, turizëm, kulturë, energji, transport etj) me qëllim ndërlidhjen 100% të të gjitha sistemeve 

deri në fund të 2020 

Ndërtimi i Site të 

dytë BCC Business 

Continuity Center 

të Regjistrit 

Kombëtar të 

Gjendjes Civile. 

Gjysma e 

dytë e vitit 

2016 

MPB(DPGjC

) 
154,000,000 

    

150,000,000   

    

50% 

Zhvillimi i 

mëtejshëm, shtimi 

i funksionalitetetve 

te reja te Regjistrit 

Kombëtar të 

Gjendjes Civile, si 

dhe ndërtimi i 

ndërfaqes online 

për ofrimin e 

informacionit me 

palët e treta në 

Viti 2016 

ne vijim 

MPB(DPGjC

)/AKSHI 
140,000,000   

  

98,000,000   
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përputhje me 

përcaktimet ligjore 

dhe standartet 

teknologjike në 

fushë 

Ngritja dhe 

kompletimi i 

sistemit të 

adresave 

2015-

2017 

MPB(DPGjC

)/AKSHI 
588,000,000   

  

      

    

Lidhja dhe 

integrimi i sistemit 

të Adresave me 

Regjistrin 

Kombëtar të 

Gjendjes Civile , 

në përputhje me 

standartet dhe 

përcaktimet e BE; 

2015-

2017 

MPB(DPGjC

)/AKSHI 
70,000,000   

  

      

    

Dixhitalizimi i 

Regjistrave 

Themeltar dhe 

Librave të Akteve 

2015-

2017 

MPB(DPGjC

) 
1,400,000     312,224,000     

    

Zhvillimi, 

administrimi dhe 

zgjerimi i rrjetit 

qeveritar GovNet 

në tre qytete 

Tirane, Elbasan, 

Durres  

2015 - 

2016 
AKSHI 

1,088,619,6

75 
        

      

Ofrimi i aksesit 

internet me brez të 

gjerë për 

administratën 

publike. Rritja e 

bandwithit të 

ofruar për 

administratën 

publike, kapaciteti 

mesatar nga tre 

ofrues me mbi 150 

2015-

2017 
AKSHI 14,256,000           
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Mbit/s për 

administratën 

qendrore. 

Parashikohet rritja 

e kapacitetit 

mesatarisht në total 

600 Mbit/s (nga tre 

furnizues).  

Studim fisibiliteti 

për ndertimin e 

"Qendres se 

rivendosjes 

dhe/ose 

vazhdueshmerise 

se punes se 

datacenter-it 

qeveritar në rast 

fatkeqësie ( DRC ) 

dhe ruajtjes së 

Informacionit 

2015-

2016 
AKSHI 9,000,000           

    

Ndërtimi i Qendrës 

së 

Vazhdueshmërisë 

së Punës “Business 

Continuity Center 

dhe Backup” për 

Sistemet 

Qeveritare 

2015-

2017 
AKSHI 840,000,000           

    

Ndërtimi i 

“Qendrës së 

Rikuperimit nga 

Fatkeqësia” 

(Disaster Recovery 

Centre –DRC)” për 

Sistemet 

Qeveritare 

2015 -

2017 
AKSHI     

229,800,

000 
      

    

Implementimi i 

sistemit të 

menaxhimit të 

dokumenteve 

2014 - 

2017 

AKSHI/Mini

stritë e 

Linjës 

    
166,541,

029 
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ERDMS në të 

gjitha ministritë e 

linjës, 

administratën 

qëndrore 

Auditimi i Bazave 

të të Dhënave 

Shtetërore 

nëpërmjet 

platformës Oracle 

Audit Vault 

2015 2017 AKSHI     
 25,344,0

00 
      

    

Oracle Audit 

Vault/Mirëmbajtje 

infrastrukture 

ODA X3-2 (audit 

vault + PG) 

  AKSHI       28,560,000 
14,280,

000 

14,280,0

00 
50% 50% 

Oracle Audit 

Vault/Mirëmbajtja 

e Sistemeve Oracle 

Audit 

Vault(përfshirë 

mirëmbjatjen për 

periudhën 2 

vjecare) 

  AKSHI       11,530,800 
2,862,0

00 

8,668,80

0 
58% 25% 

Oracle Audit 

Vault/Sistem 

mbrojtës të 

dhënash për 

databazën e 

sistemit të thesarit“ 

  AKSHI       18,349,200 
10,533,

798 

7,815,40

2 
82% 57% 

Rritja e sigurisë së 

infrastrukturës 

fizike dhe llogjike 

të rrjetit qeveritar 

GovNET, përmes 

investimit me 

objekt: “Rritja e 

Sigurisë në rrjetin 

qeveritar GovNet 

dhe qendrën e të 

2014-

2017 

AKSHI/Mini

strite e 

Linjes  

  
351,247,9

93 
  146,259,684 

99,050,

157 

47,209,5

27 
115% 100% 
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dhënave 

qeveritare” 

Përmirësimi i 

kapaciteteve të 

Qendrës së të 

Dhënave 

Qeveritare  

2014-

2017 
AKSHI   

256,824,4

66 
        

    

Ofrimi i aksesit në 

Internet për 

administratën 

publike të sigurtë, 

cilësor dhe ultra të 

shpejtë dhe ofrimin 

e “Shërbimit të 

Komunikimit të 

Unifikuar” (Lync 

Server) në GovNet 

2015- 

2017 
AKSHI   

119,000,0

00 
        

    

Disponueshmëria e 

kompjuterëve, 

aksesit të internetit 

dhe shërbimeve 

broadband në 

shkolla për 

zhvillimin e 

trajnimit të 

mësuesve dhe 

përdorimit të 

përmbajtjes së 

mësimit elektronik 

(e-learning). 

2015-

2020 
    

 300.000.0

00 
        

    

Zhvillimi i 

mëtejshem, 

zgjerimi i sistemit 

EAMIS. 

2015-

2017 

Ministria e 

Financave-

Departament

i i Jetësimit 

të 

Prioriteteve/

AKSHI 

  
350,000,0

00 
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Zgjerimi dhe 

përmirësimi i 

sistemit të e-

kabinetit(Mirembaj

tja e Sistemit e-

Akte) 

2015-

2017 

Këshilli i 

Ministrave, 

AKSHI 

64,408,320 
25,401,60

0 
  77,289,984   

77,289,9

84 
25% 0 

Objektivi 3. Dixhitalizimi i sistemit arsimor për të rritur cilësine e arsimit dhe kontribuar në krijimin e një shoqëri bazuar në dije nëpërmjet rritjes së aksesit në kurrikula 

dixhitale dhe mundësimit të lidhjes të tyre në internet (100%)  

Dixhitalizimi i 

sistemit arsimor-

implementimi i 

klasave digjitale ne 

arsimin e mesem 

2015-

2017 
MAS   

3,360,000,

000 
  1,715,000,000 

 

568,000

,000  

1,147,00

0,000 
33% 

400 mln jane 

realizuar, 168 

milione jane ne 

proces 

Dixhitalizimi i 

sistemit arsimor 

parauniversitar-

zhvillimi i sistemit 

e-learning 

2015-

2017 
MAS   

490,000,0

00 
  420,000,000 

 

420,000

,000  
0 100% 

projekti drejt 

fianalizimit, 

kredi me 

qeverine 

austriake 

Dixhitalizimi i 

sistemit 

parauniversitar – 

zhvillimi i sistemit 

të menaxhimit të të 

dhënave në shkollë 

(Amza dixhitale) 

2015-

2017 
MAS   

56,000,00

0 
  64,000,000 

 

8,000,0

00  

0 13% 

eshte grant nuk 

ka boshllek 

fiannciar 

Dixhitalizimi i 

sistemit arsimor 

parauniversitar-

zhvillimi i sistemit 

online e-register 

2015-

2016 
MAS   

35,000,00

0 
  35,000,000 0 0 0% 

donacion 

Krijimi i 

bibliotekes 

dixhitale për 

sistemin arsimor 

parauniversitar 

2016-

2017 
MAS   

30,660,00

0 
  30,660,000 0 0 0% 

pjese e 

platformes e-

learning fhe 

konnkurrimit te 

teksteve 

Trajnimi i 

mesuesve të 

sistemit 

parauniversitar për 

2015-

2017 
MAS   

28,000,00

0 
  28,000,000 

28,000,

000 
0 100% 
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përdorimin e 

sistemeve 

Rrjetezimi online i 

institucioneve të 

arsimit të larte 

publik e privat 

2016 e 

vijim 
MAS   

42,000,00

0 
  42,000,000 0 0 0% 

donacion 

Zhvillimi i sistemit 

informatik për 

menaxhimin 

logjistik dhe 

financiar te 

institucioneve te 

varesise se MAS 

2017 e 

vijim 
MAS   

14,000,00

0 
  14,000,000 

14,000,

000 
0 100% 

  

TIK në arsimin 

parashkollor 

2017-

2020 
MAS   

350,000,0

00 
    0   

    

Objektivi 4. Përmirësimi i infrastrukturëa dixhitale në sektorin e Shëndetësisë me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve mjekësore nëpëmjet rritjes me 30% të e-

shërbimeve 

Menaxhimi I të 

dhënave nga 

checkup-it për 

grup moshën 40-65 

vjeç  

2015 MSH  98,000,000            

  

100% 

Sistemi i 

mbledhjes dhe 

raportimit të të 

dhënave nga 

ofruesit e 

shërbimeve të 

kujdesit 

shëndetësor, publik 

ose privat 

2016 MSH  80,010,000          
pa 

buxhet 

  

0% 

Sistemi i 

regjistrimit dhe 

kontrollit të 

barnave 

2015-

2016 

MSH, 

AKBPM 
23,510,496           

  

100% 

Sistemi i gjurmimit 

të barnave 

mjekësore: Track 

2016 

MSH, 

FSDKSH, 

AKBPM 

700,000,000   
Koncensi

on 
      

  

0% 
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and Trace 

(konçesion) 

Sistemi informatik 

për menaxhimin e 

spitaleve (Hospital 

Information 

System) 

2021 

Banka 

Boterore, 

MSH 

    

16,000,0

00.00 

euro 

kredi 

Banka 

Boterore 

      

  

5% 

Sistemi i 

regjistrimit të 

imunizimit dhe 

inventarit të 

vaksinave 

2016 MSH, ISHP 27,020,000         
pa 

buxhet 

  

0% 

Sistemi kombëtar 

portal për pacientet 

dhe i shërbimeve 

elektronike për 

qytetarët 

2020 MSH 
1,400,000,0

00 
        

pa 

buxhet 

  

0% 

Sistemi i 

monitorimit të 

indikatorëve të 

performancës së 

sistemit 

shëndetësor 

2016 MSH 30,100,000         
pa 

buxhet 

  

0% 

Sistemi i 

menaxhimit të 

stafit dhe aseteve 

mjekësore 

2014 MSH 9,976,080           

  

100% 

Shërbim online për 

menaxhimin 

rajonal të 

egkzaminimeve të 

avancuara 

mjekësore 

2016 
AKSHI, 

MSH 

    

5772000

0 

(FZHR) 

  

    

  

50% 

Nënshkrimi 

elektronik i 

dokumentave 

mjekësore. 

2016 MSH 135.916.000      

  

  

    

20% 
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Objektivi 5. Zhvillimi i Inovacionit dhe TIK për Bizneset e Vogla dhe të Mesme duke rritur me 50% numrin e bizneseve që përdorin TIK dhe duke shtuar me 10% 

numrin e bizneseve në TIK 

Fuqizimi dhe 

mbështetja e 

bizneseve fillestare 

(start-ups) për 

shërbime dixhitale 

dhe online si dhe 

ofrimin e 

alternativave për 

mbështetje 

financiare, siç janë 

skemat “innovation 

voucher” për TIK 

2015 - 

2020 

MIAP/MZH

ET 

 Për tu 

vlerësuar 
    4,000,000     

s'ka 

realizim 
në proçes 

 Krijimin e 

inkubatorëve për 

TIK 

2015 -

2020 

MIAP/Te 

trete 
 ppp           

    

 Mbështetjen e 

cluster-it të 

bizneseve TIK në 

përputhje me 

Shtyllën 52 të 

Axhendës 

Dixhitale të 

Evropës 2020 

2016-

2020 

 MIAP/Te 

trete 
Pa kosto           

    

Objektivi 6. Rritja e Sigurisë në rrjetet e informacionit 

Hartimi i 

Dokumentit të 

Politikave për 

Sigurinë 

Kibernetike dhe 

Planit të veprimit i 

Dokumentit 

Mars 2014 

– Prill 

2015 

ALCIRT, 

GNP (me 

mbështetje 

nga TAIEX) 

 -        0   

  

100%. Miratuar 

me Vendimin 

Nr. 973 date 

2.12.2015 "Per 

miratimin e 

Dokumentit te 

Politikave per 

Sigurine 

Kibernetike 

2015 - 2017".  
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Plotësimi i kuadrit 

ligjor/rregullator 

në fushën e 

sigurisë 

kibernetike: 

  

  

  

      0   

  

  

1. Hartimi i draft 

ligjit për sigurinë 

kibernetike 

2015 

MIAP, 

ALCIRT 

(me 

mbështetje 

nga TAIEX) 

      

  0   

  

90% 

2. Hartimi i 

kërkesave 

minimale të 

sigurisë për 

administratën 

publike, 

monitorimi i 

implementimit të 

tyre. 

2015 – në 

vijim 
ALCIRT - 

    

  0   

  

100% 

3. Procedura për 

Raportimin e 

Incidenteve 

Kompjuterike 

2015 ALCIRT - 

    

  0   

  

100% 

Rritja e 

ndërgjegjësimit për 

sigurinë 

kibernetike: 

      

      0   

  

  

 1. Krijimi i një 

portali 

ndërgjegjësimi 

www.cyberalbania.

al me fokus 

sigurinë 

kompjuterike, 

fëmijet në internet, 

biznesin, këshilla 

sigurie dhe artikuj. 

Qershor 

2014, në 

vijim në 

përditësim 

1. ALCIRT 

(përmbajtja: 

ALCIRT, 

KMDP, 

IZHA, 

AKCE, 

AKSHI, 

AKEP, 

AShSh si 

dhe sektori 

privat). 

260,000       260,000   

  

100% Portali 

është i 

aksesueshëm 

online në: 

www.cyberalba

nia.al 
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 2. Fushatë 

ndërgjegjësimi në 

Fakultetet e 

drejtimit TIK në 

formën e 

leksioneve të 

hapura, 

seminareve. 

Maj 2014 

- në vijim 

2. ALCIRT, 

AKCE, 

KMDP, 

AShSh si 

dhe 

institucione 

publike e 

private të 

ftuara sipas 

rastit. 

400,000       400,000   

  

100% në vijim 

çdo muaj 

3. Organizimi i 

eventit të 

përvitshëm “Muaji 

i ndërgjegjësimit 

për sigurinë 

kompjuterike”. 

Tetor 

2014 - në 

vijim 

ALCIRT 500,000 / vit            

  

100% per vitin 

2015.  

4. Ndërgjegjësim 

përmes materialeve 

informuese 

(fletëpalosje, 

broshura, poster), 

aktivitete për 

mbrotjen e 

femijeve Online: 

2015- në 

vijim 

MAS, 

ALCIRT, 

KMDP 

400,000 /vit           

  

  

Konfer

enca Vjetore 

Kombëtare 

“Siguria e 

Fëmijëve në 

Internet” 

      

          

  

100% realizuar 

ne 9.02.2016 

me nenshkrimin 

e MoU "Per 

sigurine e 

online te 

femijeve" 

Fushat

a ndërgjegjësuese 

në 13 DAR për 

mbrotjen e 

fëmijëve online. 

  

  

  

          

  

60% po 

realizohen ne 

bashkepunim 

me Unicef dhe 

MAS si produkt 

i MoU te 

permendur me 

lart.  



   

69 
 

Organ

izimi i trajnimeve 

për Sigurinë 

Kompjuterike për 

specialistët TIK të 

DAR/ZA-ve. 

  

  

  

          

  

Si me lart.  

5. Organizimi i 

konkurseve me 

fokus sigurinë për 

evidentimin e 

talenteve të reja në 

këtë fushë. 

Konkursi i 

parë i këtij 

lloji në 

tremujorin 

e fundit të 

2015. 

ALCIRT 
Për tu 

vlerësuar 
          

  

100% per vitin 

2015 u realizua 

konkursi "Hack 

Day Albania 

2015": 

http://cirt.gov.al

/lajme/103-ne-

kuader-te-

ndergjegjesimit-

per-sigurine-

kibernetike-

dhe-

eucodeweek 

Rritja e nivelit të 

njohurive, aftësive 

dhe kapaciteteve 

për ekspertizë në 

fushën e sigurisë 

kibernetike: 

  

  

  

          

    

1. Organizimi i 

trajnimeve për 

profesionistët IT të 

administratës 

publike 

Shtator 

2014 – 

2015 

ALCIRT, 

ASPA 
1,350,000       

1,350,0

00 
  

    

2. Përfshirja në 

kurrikula e 

çështjeve të “cyber 

security” në 

arsimin 

parauniversitar për 

një internet më të 

sigurtë për fëmijët 

e adoleshentët si 

përdorues të TIK, 

2014 (në 

kurrikulat 

pilot) 

ALCIRT, 

IZHA 

Pa kosto 

shtesë 

(kosto të 

funksionimit 

të IZHA)  

          

  

100% per 

klasen e shtate 

dhe tete, ne 

vitin akademik 

2016 - 2017 do 

te pilotohet kjo 

kurrikul ne 

klasen e nente 

te ciklit 9-

vjeçar.  
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pilotimi në klasen 

e 6-shtë gjatë vitit 

akademik 2014-

2015. 

3. Studime 

pasuniversitare 

(degë masteri) të 

specializuara drejt 

sigurisë 

kibernetike. 

2015 – 

2016 

UT, UPT, 

AShSh 

Për t’u 

vlerësuar  
          

  

100% ne 

Fakultetin e 

Ekonomise 

(UT) u hap 

programi i 

Masterit 

"Siguria e 

Informacionit" 

per here te pare 

ne vitin 

akademik 2015 

- 2016.  

4. Rritja e 

kapaciteteve për 

stafin përgjegjës 

për sigurinë. 

2015 - 

2017 
ALCIRT 

 5,000,000 

dhe te tjera 

pa kosto në 

kuadër të 

bashkëpuni

meve me 

struktura 

jashtë 

vendit.  

          

  

Pa realizuar. 

Buxheti i 

parashikuar u 

rialokua per 

rikonstruksionin 

e Godines se 

Inovacionit.  

Identifikimi i 

infrastrukturave 

kritike te 

informacionit 

(CIIP) 

2015 

ALCIRT, 

GNP me 

institucionet 

publike dhe 

grupet e 

interesit. 

 -            

  

Pa kosto, ne 

proces puna e 

GNP per 

identifimin e 

tyre.  

Krijimi i 

Infrastrukturës për 

Sistemin e 

Monitorimit dhe 

atë të Mbrojtjes 

(ISMS) 

2016 - në 

vijim 
ALCIRT 70,000,000         

70,000,0

00 

    

Objektivi 7. Minimizimi i dallimeve dixhitale midis rajoneve dhe qyteteve nëpërmjet rritjes së aksesit të internetit në 70% dhe përmirësimit të cilësisë së jetesës në 

nivelin 30%. 
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Konsolidimi i të 

dhënave bazë të 

shtetasve : 

Implementimi i 

Sistemit të 

adresave dixhitale 

mbi bazën e fotos 

ajrore 2015 dhe 

lidhja e sistemit te 

adresave me 

regjistrin e 

gjendjes civile 

2015 - 

2020 

MIAP/MZH

ET 

            

    

 Konsolidimi i 

infrastruktures së 

përbashkët 

ndërinstitucionale 

në nivel rajonal 

dhe kombëtar 

(rrjete, ndërlidhje 

sistemesh, lidhja e 

sistemeve në 

platformën 

qeveritare të 

ndërveprimit, 

datacenter, BCC, 

DRC, qarkullimi 

elektronik i 

dokumentave, 

gjurmimi i 

korrespondencës së 

qytetarëve me 

administratën e të 

gjitha niveleve etj.) 

2015 -

2020 

MIAP/Te 

trete 
            

    

 Replikimi i 

sistemeve të 

suksesshme 

ekzistuese 

shumëpërdoruesish 

( shkolla, Bashkia, 

Policia, DAR, 

2015-

2017 
 MPB     

 838,005,

339 
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Prokuroria) : 

monitorim me 

kamera të rrugëve, 

kryqëzimeve,shkol

lave dhe objekteve 

të tjera të 

rëndësishme 

Krijimi i Arkivës 

Dixhitale në 24 

Zyra Vendore të 

Regjistrimit të 

Pasurive të 

Paluajtshme 

2015-

2017 
MD/ZRPP     

509,350,

000 
      

    

Përmirësimi I 

infrastruktures për 

shërbimet 

elektronike të 

policisë së shtetit 

2015-

2017 
MPB     

468,600,

000 
      

    

Permirëso qytetin 
2015-

2016 
AKSHI     

30,000,0

00 
      

    

Subvencionimi i 

dekoderave për 

familjet në nëvojë 

2015-

2017 
MIAP     

 350,000,

000 
43,644,000 

8,085,0

00 

35,559,0

00 
69% 100% 

Implementimi i 

standardeve 

ndërkombëtare për 

e-accesibility 

/WACG/Web 2.0 

në faqet zyrtare të 

Ministrive të 

Linjës (për 

personat me aftësi 

të kufizuara) 

2015-

2016 

MIAP/ 

AKSHI 

Ministritë e 

Linjës  

    

26,460,0

00 

  

0 

  

    

AKSHI 

    

Sistemi 

Multifunksionali i 

qenderzuar I lejeve 

te Ndertimit 

2015-

2020 

AKSHI/ 

MZHU 

  

 

96,492,00

0  

  115,790,400 
17,922,

964 

97,867,4

36 
15% 60% 

Prioriteti Strategjik 3: Politika për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeo Hapësinore (NSDI) 
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Objektiv 1. Bashkërendimi ndërinstitucional për mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin i të dhënave 

gjeohapësinore si IMPUT për NSDI.  
        

Identifikimi i 

autoriteteve 

publike përgjegjëse 

për mbledhjen, 

përpunimin dhe 

përditësimin e të 

dhënave 

gjeohapësinore 

përkatëse, si dhe 

përcaktimin e 

standarteteve. 

2015 – 

2017 
ASIG   

105,000,0

00 
  4,500,000 

3,000,0

00 

1,500,00

0 
75% 

85% 3,000,000 

nga Granti 

Norvegjez 

Analiza e 

gjeoinformacionit 

dhe marja e 

vendimeve per 

pergatitjen e 

Standarteve ne 

pershtatje me 

direktiven 

INSPIRE si dhe 

sipas nevojes se 

Institucionit. 

2015 - 

2020 
ASIG   

35,000,00

0 
  30,000,000 0 

30,000,0

00 
  20% 

Krijimi i grupeve 

te punes të 

perbashketa për 

përditësimin e 

informacionit sipas 

tematikave. 

2015-

2020 
  Pa kosto     Pa kosto 0     25% 

Objektiv 2. Krijimi i një rrjeti unifikues gjeodezik për informacionin hartografik shqiptar duke përdorur rrjetin gjeodezik kombëtar shqiptar 

Përdorimi i 

KRGJSH-2010 nga 

të gjithë subjektet 

publike, private 

dhe individët, duke 

2015 – 

2020 
ASIG   

119,000,0

00 
  

  

0 

    

0% Ishte 

planifikuar 

transferimi I 

ALBPOS nga 

ZRPP tek ASIG 
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garantuar 

mirëmbajtjen dhe 

përditësimin e 

Kornizës 

Referuese 

Gjeodezike nga 

ASIG 

por nuk u 

realizua per 

shkak te 

kundershtimit te 

M. Drejtesise 

Hartim i akteve të 

detyrueshme që 

mundësojnë 

perdorimin, 

shkëmbimin dhe 

manaxhimin 

eficent të 

rjetevegjeodezike(

KRGJSH), në 

përputhje me 

standardet dhe 

rregullat uniforme, 

për të siguruar 

ndërveprueshmërin

ë dhe ofrimin e 

shërbimeve, duke 

nxitur 

bashkëpunimin 

midis grupeve të 

aktorëve. 

2015 – 

2017 
ASIG pa kosto     pa kosto 0 

  

  80% 

Projektimi, 

ndërtimi dhe 

mirëmbajtja e 

përditësimi i 

Korrnizës 

Rreferuese 

Gjeodezike. 

2015-

2020 
ASIG   

  

 Banka 

Boterore  
200,000,000 

55,000,

000 

145,000,

000 
30% 10% 

624,000,

000 

  

0 

      

Objektiv 3. Krijimi i një Sistemi të integruar gjeoinformacioni në Shqipëri sipas direktives INSPIRE dhe përdorimi nga institucionet shterore dhe publiku i gjere. 
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Ngritja, zbatimi 

dhe mirëmbajtja e 

Gjeoportalit 

Kombetar dhe 

sistemit të 

aplikacioneve për 

prodhimin, 

manaxhimin dhe 

administrimin e 

integruar të 

gjeoinformacionit 

në bashkëpunim 

me autoritetet 

përkatëse, duke 

përmirësuar 

disponueshmërinë 

dhe aksesin e të 

dhënave, sipas 

standardeve. 

2015-

2020 
ASIG   

105,000,0

00 
  48,500,000 

28,500,

000 

20,000,0

00 
60% 

50% 28,500,000 

nga Granti 

Norvegjez 

Rregulla të 

hollësishme për 

krijimin, ruajtjen 

dhe përditësimin e 

metadatave, mbi 

strukturën e 

katalogimit të 

metadatave. 

2015-

2017 
ASIG   

14,000,00

0 
  

Pa kosto (Burime te 

brenshme) 
0 

  

0% 100% 

Rritja e 

ndërgjegjësimit 

publik për 

përfitimet nga 

gjeoinformacioni, 

koordinimi për 

zhvillimin 

profesional dhe 

mundësitë e 

trajnimit për 

ngritjen e 

kapaciteteve të 

autoriteteve 

2015-

2017 
ASIG   

105,000,0

00 
  5,000,000 

1,000,0

00 

4,000,00

0 
20% 

35% 1,000,000 

nga Granti 

Norvegjez 
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përkatëse për të 

nxitur përdorimin e 

teknologjisë 

gjeohapësinore në 

një mënyrë sa më 

efektive, në 

bashkëpunim me 

sektorin akademik 

dhe privat. 

Objektiv 4. Ndertimi i Sistemit Kombetar Gjeografik te Informacionit. 

Ngritjen e GIS-it 

Kombëtar në 

përputhje me 

standardet dhe 

rregullat e 

INSPIRE dhe 

OGC per te dhene 

sherbimet mbi 

informacionin 

gjeohapsinore 

sipas tematikave. 

2015-

2017 
ASIG   

35,000,00

0 
  35,000,000 0 

35,000,0

00 
0% 10% 

Ndertimi i nje 

platforme per te 

dhene sherbimet 

gjeohapsinore, 

sipas standarteve te 

formatit 

Dataexchange, 

standarteve mbi 

sherbimet e Rrjeti 

dhe documentit 

mbi sherbimet e 

Rjetit qe do te 

perdoren ne GIS 

kombetar nga 

perdoruesit e gjere. 

2015-

2020 
ASIG   

105,000,0

00 
  50,000,000 0 

50,000,0

00 
0% 15% 

Trajnimi i staffit 

per mirembajtje, 

2015-

2019 
ASIG   

21,000,00

0 
  10,000,000 0 

10,000,0

00 
0% 20% 
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fushate 

sensibilizimi dhe 

trajnimi per 

perdorimi te e 

Geoportalit 

Kombetar. 

Bashkëpunim i 

ngushtë me 

qëndrat e kërkim–

zhvillimit 

kombëtare dhe 

ndërkombëtare, për 

të mbështetur 

shkëmbimin e 

gjeoinformacionit 

midis autoriteteve 

shteerore dhe për 

të përmirësuar 

teknologjinë e 

gjeoinformacionit. 

2015-

2020 
ASIG   7,000,000   7,000,000 

2,700,0

00 

4,300,00

0 
35% 

40% 2,700,000 

nga Granti 

Norvegjez 

Më poshtë projektet e raportuara nga institucionet të cilat nuk ndodhen ne këtë Plan Veprimi ose që emërtahen ndryshe. 

Ministria e Financave 

Përmirësimi i 

infrastrukturës 

qendrore të 

sistemit të thesarit 

2015-

2016 

Ministria e 

Financave 
150,316,528     107,527,530 

107,527

,530 
0 100% 100% 

Krijimi i dhomës 

së serverave të 

Ministrisë së 

Financave 

2015 
Ministria e 

Financave 
44,190,278     41,472,000 

41,472,

000 
0 100% 100% 

Ndërtimi i sistemit 

të ri për 

dëmshpërblimin e 

ish të dënuarve 

politikë: e-

dëmshpërblime 

2015-

2016 

Ministria e 

Financave 
25,841,376     25,841,376 

25,841,

376 
0 100% 100% 
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Blerje licencash 

për përdoruesit e 

Sistemit SIFQ  

2016 
Ministria e 

Financave 
35,000,000     35,000,000 

35,000,

000 
0 100% 15% 

Blerje pajisjesh për 

disaster recovery 

center të sistemit të 

thesarit  

2016 
 Ministria e 

Financave 
12,600,000     12,567,139 

12,567,

139 
0 100% 10% 

Rikonstruksion i 

rrjetit LAN të 

Ministrisë së 

Financave 

2016 
Ministria e 

Financave 
25,000,000     25,000,000 

25,000,

000 
0 100% 0% 

Blerje, instalim 

dhe konfigurim 

pajisjesh rrjeti për 

Ministrinë e 

Financave dhe 

Degët e Thesareve 

në Rrethe  

2016 
Ministria e 

Financave 
25,000,000     25,000,000 

25,000,

000 
0 100% 10% 

Blerje servera 

active directory për 

Degët e Thesareve 

në Rrethe  

2016 
Ministria e 

Financave 
9,000,000     9,000,000 

9,000,0

00 
0 100% 10% 

Zhvillime të reja 

në sistemin SIFQ 
2016 

Ministria e 

Financave 
5,500,000     5,409,772 

5,409,7

72 
0 100% 15% 

Sistem sigurie dhe 

monitorimi të 

rrjetit LAN/WAN 

të MF-së 

2017 
Ministria e 

Financave 
20,000,000     

  

  

  

0% 0% 

Integrimi i sistemit 

SIFQ me sistemin 

AFMIS 

2017 - 

2018 

Ministria e 

Financave 
50,000,000     

  

  

  

0% 0% 

Shtim/ndryshime 

funksionalitetesh 

në sistemin SIFQ, 

përfitim 

konsulence 

funksionale 

2017 
Ministria e 

Financave 
11,000,000     

  

  

  

0% 0% 



   

79 
 

 

 

 

Hartimi i 

Procedurave dhe 

Politikave TIK të 

MF-së dhe regjistri 

i riskut 

2017 
Ministria e 

Financave 
5,000,000     

  

  

  

0% 0% 

Blerje licencash 

për Qendrën BCC 

dhe DRC të 

sistemit SIFQ 

2017 
Ministria e 

Financave 
50,000,000     

  

  

  

0% 0% 

Përmirësim i 

performancës së 

sistemit SIFQ 

2017 
Ministria e 

Financave 
66,000,000     

  

  

  

0% 0% 

Blerje NAS server 

për backup-et e 

sistemit SIFQ + 

servera për 

përmirësimin e 

proceseve të punës 

2017 
Ministria e 

Financave 
20,000,000     

  

  

  

0% 0% 


