VENDIM
Nr.586, datë 3.8.2011
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.59, DATË 21.1.2009 TË KËSHILLIT
TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË
SHOQËRISË SË INFORMACIONIT”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e Ministrit për Inovacionin
dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
Aneksi 2, “Plani i veprimit” (SNSSHI), bashkëlidhur vendimit nr.59, datë 21.1.2009 të
Këshillit të Ministrave, zëvendësohet me aneksin që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha

PLANI I VEPRIMIT (SNSSHI) 2011-2013
Aktivitetet
I.
I.

1

I.

2

I.

3

I.

4

I.

6

I.

7

I.

8

Përshkrimi i aktivitetit

Përmirësimi i infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit
Zhvillimi i rrjeteve NGN, shfrytëzimi efektiv i
spektrit të frekuencave, dhënia në përdorim e
frekuencave për shërbimet me brez të gjerë
Miratimi i dokumentit të politikës për zhvillimin
e shërbimeve në brez të gjerë
Amendimi i ligjit 9918 me direktivat e fundit të
BE-së
Rrjetet e komunikimeve
Plotësimi i kuadrit rregullator në përputhje me
elektronike
direktivat BE-së, përfshirë kuadrin rregullator
për NGA, WLR,WBA
Rritja e konkurrencës në qarkun lokal,
Implementimi i aksesit të hapur në qarkun lokal
(ULL)
Reduktimi i tarifave për linjat me qira përmes
rritjes së konkurrencës dhe zbatimin e kuadrit
rregullator
Krijimi i skemave të financimit publik, kur është
e nevojshme dhe pa dëmtuar konkurrencën, për
mbështetjen e zhvillimit të infrastrukturës së
teknologjisë së informacionit dhe komunikimit
dhe mbështetjen e projekteve të zhvillimit
sidomos në

Institucionet
përgjegjëse

Treguesit monitorues

Afati i
realizimit

MITIK/AKEP

Internet më i shpejtë, internet me
çmime më të lira
Rritja e përdoruesve të internetit
Përqindja e personave që kanë
akses interneti në shtëpi
Përqindja e përdoruesve familjarë
apo individëve me akses
broadband në internet
Çmimet e aksesit në internet, e
ndarë sipas zonave dhe
teknologjisë së përdorur
Rritja e përqindjes së penetrimit
të broadband

2011-2013

MITIK
MITIK
AKEP

AKEP

2011
2011
2011-2013

2011-2013

AKEP

2011-2013

MITIK

2011-2013

zonat më pak të favorizuara
I.

9

I.
I.

10
11

I.

12

I.

13

I.

14

I.

15

I.

16

I.
II.
II.

17
1

Infrastruktura TIK në
administratën publike

Mbështetje e operatorëve dhe industrisë për
kalimin në IPV6
Zhvillimi, zgjerimi i rrjetit
Ofrimi i aksesit internet me brez të gjerë për
administratën publike. Rritja e bandwithit të
ofruar për administratën publike, kapaciteti
minimal 100 Mbit/s për administratën qendrore
Ofrimi i shërbimeve të përqendruara për
administratën publike si internet, mail, security,
web hosting
Krijimi i platformës unike të administratës
qendrore
Ndërtimi i qendrës së të dhënave për qeverinë
shqiptare
Krijimi i Government Gateway dhe sistemit të
menaxhimit të dokumenteve
Kompjuterizimi i plotë i sistemit të akreditimit
duke përfshirë pajisje të reja, server, krijimin e
rrjetit dhe trajnimin e personelit

Zhvillimi i qeverisjes elektronike dhe i shërbimeve publike
Krijimi i bazës së të dhënave për burimet
natyrore dhe aktivitetit minerar, ofrimi i
shërbimit online (AKBN)

MITIK/AKEP
AKSHI
AKSHI

AKSHI

AKSHI/ML
MITIK/AKSHI
MITIK/AKSHI

2011-2012
Rritja e numrit të institucioneve
të lidhura në govnet
Rritja e numrit të përdoruesve të
rrjetit govnet
Përqindja e punonjësve që
përdorin kompjuterë me lidhje
interneti në punën e tyre të
përditshme
Përqindja e institucioneve të
administratës publike me akses
broadband me shpejtësi të lartë.
Përmirësimi i cilësisë së
shërbimeve të ofruara për
publikun

METE/DPA

METE

Përmirësimi i cilësisë së
shërbimit Rritja e transparencës

2010-2013

II.

2

II.

3

II.

4

II.
II.

5
6

II.

7

II.

8

II.

9

II.

10
11
12

II.

13

Krijimi i bazave të të dhënave Zhvillimi i sistemit të menaxhimit financiar
elektronike
AFMIS (MoF):
Zhvillimi, zgjerimi i sistemit të thesarit me
MTPB, PIM, EAMIS dhe IPSIS
Krijimi dhe zhvillimi i sistemit të informacionit
për bazën e të dhënave për menaxhimin e
standardeve, krijimi i infrastrukturës TIK për
DBS-në
Implementimi i një baze të të dhënave mbi
punësimin
Regjistri kombëtar i automjeteve
Digjitalizimi i arkivave të Drejtorisë së
Përgjithshme të Tatimeve dhe menaxhimit të
dokumenteve (DPT)
Ngritja e bazës së të dhënave të pensioneve
(lidhja online e pensioneve)
Ngritja e arkivës digjitale të ISSH-së
Ruajtja digjitale e materialeve të pensioneve dhe
kontributeve të ISSH-së
Zhvillimi i bazës së të dhënave elektronike të
Qendrës së Publikimeve Zyrtare
Zhvillimi i aplikacionit të bazuar në web EMIS,
Baza e të dhënave të mësuesve, amza digjitale
Institucion më pak shkresa
Projektimi dhe implementimi i një sistemi të
menaxhimit të dokumenteve për një ministri
Shtrirja e këtij sistemi në 5 institucione të tjera
Shtrirja e këtij sistemi në të gjithë administratën
qendrore
Arkiva digjitale
Projektimi dhe implementimi i një sistemi
elektronik për arkivimin digjital

MF/DEBASKON/
AKSHI

METE/DPS/AKSHI

Rritja e efektivitetit në punën e
administratës publike
Rritja e eficencës në administratën
publike
Rritja e indeksit të pjesëmarrjes
elektronike
Rritja e indeksit të gatishmërisë së
qeverisjes elektronike

2011

2010-2011

MPCSSHB/AKSHI

2011-2012

MPPT/AKSHI
MF/AKSHI

2010-2011
2012 – 2013

MF/ISSH/AKSHI

2011-2012

QPZ/AKSHI

2011

MASH

2011-2013

AKSHI
AKSHI
AKSHI
AKSHI/DPA

Rritja e efektivitetit në punën e
administratës publike
Rritja e cilësisë së shërbimit për
shërbimet e ofruara ndaj publikut
Reduktimi i kostove të punës
Lehtësimi i procesit të aksesimit të
shërbimeve të qeverisjes
elektronike

2011-2013
2012
2013
2013

14
15
II.

16

e-kabinet

II.
III.
III.

17
1

e-parlamenti
Shërbimet publike
e-portali

III.

2

e-punësimi e-punësimi

III.

3

III.

4

Shtrirja e këtij sistemi në 5 institucione të tjera
Shtrirja e këtij sistemi në të gjithë administratën
qendrore
Zgjerimi dhe përmirësimi i sistemit
të e-kabinetit
Krijimi i sistemit elektronik për kuvendin
Zhvillimi, përmirësimi i portalit www.eAlbania.al.
Kompletimi i procesit të informatizimit të tregut
të punës në gjithë sistemin e shërbimit publik të
punësimit; Zhvillimi i mëtejshëm dhe shtrirja e
programit pilot të informatizimit të shërbimeve të
punësimit të zbatuar në zyrat rajonale Tiranë dhe
Korçë në të gjithë sistemin e Shërbimit
Kombëtar të Punësimit.
Ofrimi i shërbimit online të kërkimit për punë në
të gjithë vendin
Publikimi nëpërmjet faqes së internetit
www.kërkojpunë.gov.al të vendeve të lira të
punës të mbledhura nga zyrat rajonale të
punësimit
Krijimi i një regjistri elektronik kombëtar për
punëkërkuesit dhe vendet e lira të punës, si dhe
pajisja me mjete të TIK-ut e gjithë sistemit të
zyrave të punës në Shqipëri

AKSHI/ML
AKSHI/ML

për qytetarët dhe biznesin Rritja
e treguesit për e-pjesëmarrjen
Rritja e transparencës

2012
2013

Këshilli i Ministrave,
AKSHI
AKSHI/Kuvendi

2011-2012

AKSHI/ML

2011-2012

MPCSSHB

2011

Rritja e cilësisë së shërbimit për
shërbimet e ofruara ndaj
publikut
Rritja e % së shërbimeve të
ofruara në mënyrë interaktive
Rritja e transparencës,
thjeshtimi i procedurave të
punësimit

2011-2013

MPCSSHB

2011-2013

MPCSSHB

2011-2012

III.

5

III.

6

III.

7

III.

8

III.

9

III.

10

Lejet e lidhura me mjedisin

III.

11

e-patenta

III.

12

Deklarimi në polici

III.

13

e-gjoba

III.

14

R.K.GJ.C

e-sigurime shoqërore

Rikompozimi dhe përfundimi i faqes së DPSHBsë brenda web-site të MPÇSSHB-së në shqip dhe
në anglisht, si dhe përditësimi i materialeve dhe
informacioneve më të fundit mbi mekanizmin
institucional për barazinë gjinore, dhe dhunën në
familje, si dhe informacione të ndryshme në këto
fusha. www.mpcs.gov.al/dpshb
Digjitalizimi i skemës së ndihmës ekonomike
dhe fillimi i ofrimit të shërbimeve interaktive
Implementimi i një sistemi elektronik për
Institutin e Sigurimeve Shoqërore
Përmirësimi i infrastrukturës TIK të ISSH-së
përmes ngritjes së rrjetit, dhomës së serverave
dhe ndërtimi i një infrastrukture me shtresë fibre
optike, implementimi i një sistemi menaxhimi të
dokumenteve
Automatizimi i sistemit të brendshëm financiar të
ISSH-së
Ofrimi i shërbimit të licencimit online

MPCSSHB

2011

MPCSSHB/AKSHI

2011-2013

MF/ISSH
MF/ISSH

Përmirësimi i cilësisë së
shërbimit
Reduktimi i kostove
Rritja e indeksit të gatishmërisë
elektronike
Rritja e transparencës

2011
2011-2013

MF/ISSH

2011-2012

QKL/MM

2011-2013

Rritja e % së shërbimeve të
ofruara plotësisht online
Aplikimi elektronik për patentën dhe marrjen e
MPPT/AKSHI
Kalimi në ofrimin e shërbimit
një shërbimi të shpejtë
online interaktiv
Ofrimi i shërbimit të deklarimit në polici
MB
Rritja e % së shërbimeve të
nëpërmjet një aplikacioni në faqen web
ofruara online
Krijimi, zhvillimi i një sistemi të centralizuar
MB/MPPT
Rritja e cilësisë së shërbimit për
elektronik për administrimin dhe menaxhimin e
qytetarin
gjobave
Rritja e efektivitetit në punën e
administratës
Shfrytëzimi i RKGjC-së për mbledhjen, ruajtjen MB/Organet e Qeverisjes Rritja e % së shërbimeve të
dhe përpunimin e të dhënave të gjendjes civile të
Vendore
ofruara online
shtetasve dhe plotësimin e lëshimin në format
elektronik të certifikatave dhe akteve të tjera që
mban ky shërbim. Digjitalizimi i regjistrave
themeltarë të arkivuar (aktet dhe regjistrat
themeltarë të zyrave të gjendjes civile në degët e
qarkut)

2011-2012
2011
2011-2012

2013

III.

15

III.

16

R.K.A

III.

17

Numri 112

III.

18

e-shëndetësia

III.

19

III.

20

III.

21

III.

22

III.

23

Zhvillimi i projektit për identifikimin online të
përdoruesve të shërbimeve elektronike përmes
letërnjoftimit
Krijimi dhe përdorimi i sistemit të adresave.
Implementimi i sistemit të adresave dhe
ndryshimi i tyre sipas kërkesave të ligjit për
sistemin e adresave dhe lidhja e RKA-së
(Regjistri Kombëtar i Adresave) me RKGJC-në
Numri i emergjencës 112, kryerja e një studimi
fizibiliteti për implementimin e numrit 112

MB

MB/AKSHI/ Pushteti
Lokal

MB/MITIK

Hartimi i një strategjie për implementimin e eshëndetësisë në nivel kombëtar
Informatizimi i sistemit të informacionit në
QSUT, në mbështetje të projekteve kombëtare
për kërkim dhe zhvillim
Implementimi i një software-i, obsetrik
gjinekologjik, në maternitete
Krijimi i një sistemi data warehouse për
Institutin e Shëndetit Publik
Zhvillimi dhe implementimi i sistemit të
informacionit për Institutin e Sigurimeve të
Kujdesit Shëndetësor (ISKSH) përfshirë kartat
shëndetësore

MSH/MITIK

Krijimi i një faqeje web dedikuar kujdesit
shëndetësor me mundësinë e këshillimit përmes
komunikimit elektronik

MSH

MSH

MSH
MSH
MSH/ISKSH

Rritja e shkallës së sofistikimit
për shërbimet e qeverisjes
elektronike
Rritja e % së shërbimeve të
ofrura online

2013

2011-2013

Krijimi i një hapësire të
2011 e në vijim
harmonizuar europiane për
shërbimet e emergjencës civile
Planifikim më i mirë i
2011
ndërhyrjeve dhe investimeve të
nevojshme në fushën e
2010-2011
digjitalizimit të shëndetësisë
Përmirësimi i cilësisë së
shërbimeve shëndetësore dhe
2011-2013
menaxhimit të burimeve
Reduktim i ndjeshëm i kohës
2011
dhe kostos së shpenzuar në
proceset e përditshme.
2011-2013
Rritja e cilësisë së të dhënave
përmirësimi i analizës së tyre
dhe rritja e transparencës
Rritja e efektivitetit,
përmirësimi i mënyrës së
pagesave dhe rritja e
transparencës
Rritja e % së shërbimeve ofruar
2013
online duke bërë të mundur
rritjen e aksesit në kujdesin
shëndetësor
Rritja e produktivitetit të
sektorit

shëndetësor, përmirësimi i
kostos dhe efikasitetit,
përmirësimi i qasjes në kujdesin
shëndetësor, fuqizim dhe rritje e
sigurisë së pacienteve
III.

24

III.

25

26
27

28

29

30
31

32
33

34

e-drejtësia

Krijimi, zhvillimi i Sistemit të Integruar të
MITIK/MSH
Informacionit Shëndetësor (S.I.I.SH) (kredia
austriake)
Hartimi i një planveprimi për identifikimin e
MD
Numri i shërbimeve publike,
ndërhyrjeve strategjike në sistemin e drejtësisë
totalisht të aksesueshme online
në fushën e ICT
Përmirësimi i transparencës dhe
cilësisë së shërbimit ndaj
e-gjykata, përmirësimi i sistemit elektronik të
MD
publikut dhe aksesi online
menaxhimit të çështjeve gjyqësore
Përmirësimi i cilësisë së ofrimit
e-përmbarimi, përmirësimi i vazhdueshëm i
MD
të shërbimit nga administrata
sistemit të ri elektronik të menaxhimit të
gjyqësore përmes ofrimit të
çështjeve përmbarimore
e-kadastra, implementimi i një sistemi elektronik MITIK/MD/ZRPP/AKSH shërbimeve online për publikun
Rritja e përgjegjshmërisë
për ZRPP-në me qëllim rritjen e cilësisë së
I
Rritja e efektivitetit, cilësisë së
shërbimit ndaj qytetarëve si dhe rritjen e
shërbimeve përmirësimi i punës
transparencës (kredia austriake)
E-avokatura, implementimi i një sistemi
MD
elektronik të menaxhimit të çështjeve të
proceduara nga Avokatura e Shtetit
Regjistri i ri elektronik të menaxhimit të
MD
çështjeve të sistemit peritencial (BURGJET)
Kartela elektronike mjeko-ligjore bashkangjitur
MD
regjistrimi audio-video pranë institutit të
Mjekësisë Ligjore
Regjistri i ri elektronik i menaxhimit të çështjeve
MD
të shërbimit të provës.
e-prona, implementimi i një sistemi elektronik
MD
për Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të
Pronave me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit
ndaj ish-pronarëve dhe qytetarëve si dhe rritjen e
transparencës
Digjitalizimi i arkivave të Sistemit Gjyqësor
MD
Shqiptar dhe menaxhimit të tyre në kuptimin
administrativ, funksional dhe si pasuri teorike

2011-2013

2011/B?

2011-2013
2011-2013

2012-2013/?

2012

2012-2013
2011-2012

2012-2013
2012

2011-2014

III.

35

III.

36

e-taksa

37

38
III.

39
40

41
III.

42

e-dogana

43

44
III.

45

Shëndeti dhe siguria në punë

e-noteria së bashku me profesionet e lira pjesë e
sistemit të drejtësisë shqiptare, implementimi i
një sistemi elektronik të menaxhimit të çështjeve
të proceduara nga noteria në veçanti dhe
profesionet e lira në përgjithësi
Zhvillimi dhe zgjerimi i sistemit të deklarimit
dhe pagesave online për çdo tatimpagues (DPT)

MD

MF

Ngritja e sistemit të deklarimit të të ardhurave
MF
personale për çdo tatimpagues duke nisur me
miratimin e formatit të deklarimit sipas
kërkesave të ligjit për deklarim (DPT)
Zhvillimi i infrastrukturës së TIK-ut (DPT). Nga
MF
ndryshimet ligjore dhe nevojave në zhvillim
Zhvillimi i shërbimeve m-service (DPT)
MF
Modernizimi i shërbimit ndaj tatimpaguesve
MF
duke e përshtatur me zhvillimin teknologjik
(DPT)
Blerja dhe implementimi i sistemit të ri tatimor
MITIK/MF/DPT/ AKSHI
(CORE System) (DPT) (kredia austriake)
Zhvillimi dhe implementimi i sistemit të
MF/DPD
informatizuar për akcizën
Përmirësimi i sistemit Asycuda World dhe
MF/DPD
sistemit të transitit në përputhje me praktikën e
BE-së
Zhvillimi i sistemit të pagesave online për
MF/DPD
doganat
Krijimi i një sistemi modern kombëtar të
MPCSSHB
teknologjisë së informacionit për inspektimin në
punë.
Sigurimi i një sistemi për informimin dhe
komunikimin e inspektoratit të punës me
ndihmën e

2011-2013

Rritja e shkallës së shërbimeve
të ofruara plotësisht në mënyrë
interaktive
Rritja e shkallës së përdorimit të
shërbimeve të qeverisjes
elektronike
Rritja e transparencës në
administratën tatimore
Rritja e eficencës në ofrimin e
shërbimeve të taksave

2011 – 2013
Proces i
vijueshëm
2011 – 2013

2011 – 2013
2012
2013

2011- 2013
Sistemi automatik i përpunimit
të të dhënave
Përmirësimi i cilësisë së
shërbimit për përdoruesit
Rritja e transparencës dhe
eficencës së punës në sistemin
doganor
Përmirësimi dhe rritja e
eficencës së shërbimeve të
inspektimit
Përmirësimi i nivelit të
shërbimit, ndaj punëkërkuesve,

2011-2013
2011-2013

2011-2013
2012

III.

46

e-thesari

47

III.

48
49
50
51

e-statistika

52

53

III.

54
55

Bibliotekat virtuale

III.

56

e-turizmi

kompjuterizimit
Zgjerim i sistemit të thesarit në 50 institucione
buxhetore
Sistem për menaxhimin e komponentëve të IPAsë, zhvillimi i sistemit MIS
Rehabilitimi i MSC-së dhe BCC-së të MF-së
Sistem për menaxhimin e borxhit publik (MoF)
Aplikimi online për anketën tremujore
Tregues mbi përdorimin e internetit në 11 mijë
biznese
Tregues mbi përdorimin e internetit në 3600
familje anketa e matjes së nivelit të jetesës pranë
familjeve (LSMS)
Ndërtimi i faqes dinamike të ueb-it
Është duke u ndërtuar faqja e re dinamike e
webit, e cila do t’i lejojë përdoruesit të navigojnë
dhe download statistikat sipas formateve të
ndryshme
Anketat vjetore ICT pranë ndërmarrjeve
Ofrimi i informacionit bibliotekar për fondin e
bibliotekës përmes katalogut elektronik. Ofrimi i
përmbajtjes së disa periodikëve në formë
elektronike
Zhvillimit i faqes së internetit
www.albaniantourism.com, si një faqe
promovuese e turizmit shqiptar me informacion
shumëgjuhësh të vlefshëm për turistët dhe
operatorët turistik. Implementimi i kësaj faqe
është parashikuar të kryhet brenda vitit 2011

MF
MF
MF
MF
INSTAT
INSTAT
INSTAT

INSTAT

INSTAT
MTRKS

MTRKS

dhe punëdhënësve
Zhvillimi i shërbimeve online
qeveri –qeveri
Përmirësimi i punës në
administratën publike
Menaxhimi me efektiv i
burimeve
Monitorimi i zhvillimit të
shoqërisë së informacionit
Vlerësimi i efektivitetit të
politikave për zhvillimin e
shoqërisë së informacionit
Rritja e % të shërbimeve
publike të ofruar online
Rritja e shkallës së pjesëmarrjes
dhe transparencës me publikun

Nr. i kartelave dhe nr. i
vizitorëve
Përmirësimi i shërbimeve për
turizmin

2011 – 2013
2011 – 2012
2011
2011 – 2012
2012
2011
2011-2012

2011

2012
2012

2011

III.

57

III.

58

e –kulturë

59

III.

60

- GIS

III.

61

Transporti rrugor

Krijimi i Tourism Satellite Account
Krijimi i një kuadri (modeli) për mbledhjen dhe
përpunimin e të dhënave statistikore në terren në
lidhje me mallrat dhe shërbimet turistike. Ky
sistem siguron të dhëna të qëndrueshme, të
besueshme dhe të krahasueshme në nivel
kombëtar dhe ndërkombëtar për analizën e tregut
turistik. Është një projekt i nisur dhe
parashikohet të përfundojë brenda vitit 2011, i
shtrirë vetëm në tri qytete kryesore
Katalogimi elektronik i një pjese të
konsiderueshme të objekteve kulturore dhe dalja
e tyre në internet për konsultim nga publiku
Harta Arkeologjike e Shqipërisë
Krijimi i një data baze elektronike i të gjitha
siteve (qendrave) arkeologjike në territorin e
Shqipërisë duke përdorur teknika bashkëkohore
duke vendosur në këtë sistem edhe hartat
kadastrale, hartat topografike, zonifikimet
arkeologjike, monumentet e kulturës dhe zonat e
mbrojtura përreth tyre
- Krijimi i një kornize të plotë ligjore e cila do
mundësojë modernizimin e NSDI-së (National
Spatial Data Infrastructure) në përputhje të plotë
me direktivën e KE-së, INSPIRE. Korniza ligjore
do jetë produkt i një konsulence të përzgjedhur
dhe të financuar nga UNDP-ja, sipas termave të
referencës të përgatitura nga DEDAL dhe GNIPja ngritur me urdhër të Kryeministrit.
Infrastruktura do mundësojë krijimin e një
reference unike me standardet e pranuara nga
BE-ja për të gjitha gjeodatat e përdorura në
sistemet e informacionit të ndërtuara apo që do
ndërtohen në vend
Zhvillimi i sistemeve inteligjente të
transportit rrugor;
Përmirësimi i sistemit të informimit të

MTRKS

Përmirësimi i përpunimit të të
dhënave statistikore për
turizmin si një mekanizëm për
një planifikim më të mirë,
menaxhim dhe zhvillim të
sektorit të turizmit

MTRKS

MTRKS/AKSHI

2011-2013

Përmirësimi i përpunimit të të
dhënave duke kaluar nga një
sistem fragmentar të mbledhjes
së të dhënave në një sistem të ri
të unifikuar të dhënat e të cilit
do të jenë rezultat i një kërkimi
të integruar në terren, arkiva,
institucione dhe fusha të
ndryshme

MITIK

MPPT/MB/MSH etj.

2011

2013

2011

Rritja e sigurisë në transportin
rrugor
Ulja e numrit të aksidenteve

2011 e në vijim

IV.
IV

1

IV
IV

2
3

aksidenteve, SIA;
- Kryerja e një studimi fizibiliteti për mënyrën e
lidhjes midis institucioneve
Edukimi dhe përhapja e njohurive
Përmirësimi i infrastrukturës TIK në arsim:
e-edukim
Infrastruktura TIK
Rritja e shpejtësisë së aksesit
internet në shkolla dhe cilësisë së shërbimit;
Shtimi i laboratorëve të
informatikës;
Pajisja me laptopë e mësuesve të
informatikës;
Pajisja me laptopë dhe projektorë e
klasave të sistemit parauniversitar;
Pajisja me laboratorë për mësimin e
gjuhëve të huaja;
Pilotimi i teknologjive arsimore në
disa shkolla
Aplikimi online për sistemin universitar
MASH
- Hartimi i planit për integrimin e TIK-ut në MASH
e-edukimi
Integrimi i TIK në
sistemin arsimor 2011-2013;
mësimdhënie/mësimnxënie
- Ndarja e planit me grupet e interesuara;
- Implementimi i rekomandimeve të “Planit
të integrimit të TIK-ut në arsim 2011-2013”;
- Trajnimi i mësuesve të sistemit të arsimit
parauniversitar në integrimin e TIK-ut në
kurrikula;
- Trajnimi i mësuesve të sistemit të arsimit
parauniversitar në integrimin e TIK-ut në
kurrikula nëpërmjet të mësuarit bazuar në
projekte;
- Ngritja e qendrës kombëtare të testimeve
TIK-ut (certifikatat ECDL), Tiranë, Shkodër,
Vlorë, Korçë;
- Ngritja e qendrës kombëtare të trajnimeve
TIK (ECDL)

Rritja e efikasitetit të punës së
institucioneve në shërbim të
qytetarit
Numri i nxënësve për kompjuter
të lidhur në internet (të përdorur
për qëllime trajnimi), të ndarë
sipas tipit të institucionit arsimor
dhe vendndodhjes gjeografike
Numri i nxënësve/studentëve për
një kompjuter, të ndarë sipas tipit
të institucionit arsimor dhe
vendndodhjes gjeografike
Numri i nxënësve për kompjuter
të lidhur në internet, të ndarë
sipas tipit të institucionit arsimor
dhe vendndodhjes gjeografike

2009

2011-2012
2011-2013
2011-2013

IV

4

Implementimi i kurrikulës së re të rishikuar
MASH
TIK për klasat 1-12:
Rishikimi i kurrikulës ekzistuese;
- Rekomandimi i kurrikulës së re TIK klasat
1-12;
- Paraqitja e kurrikulës te grupet e
interesit/marrja e inputeve;
Reflektimi i inputeve në kurrikulën e re;
- Ngritja e grupeve të trajnimit për kurrikulën
e re
IV 5
Përcaktimi i skemave/standardeve të
MASH
e-edukimi
Standardet për TIK
përgatitjes/certifikimit të specialistit të
teknologjisë në edukim:
- Ngritja e grupit të punës për përcaktimin e
standardeve të specialistit të teknologjisë në
edukim;
- Përcaktimi i skemave të
përgatitjes/kurrikulës/certifikimit të
specialistit të teknologjisë në edukim;
- Bashkëpunimi me IAL-të për përgatitjen e
specialistit të teknologjisë në edukim;
- Bashkëpunimi me institucionet trajnuese
private për përgatitjen e specialistit të
teknologjisë në edukim
IV 6
Biblioteka digjitale:
MASH
e-edukimi
Zhvillimi i përmbajtjes online - Përgatitja e termave të referencës për
bibliotekën digjitale;
- Zhvillimi i aplikacionit të bibliotekës
digjitale;
- Pasurimi me përmbajtje kurrikulare,
ndihmëse interaktive online;
- Pasurimi me software edukativë për
mësimdhënien
V. Zvogëlimi i ndarjes digjitale
e-edukimi
TIK kurrikula

Rritja e shkallës së përdorimit të
TIK-ut në shkolla
Përmirësimi i indeksit të
gatishmërisë elektronike

2011-2013

Përmirësimi i mësimdhënies
përmes TIK-ut

2011-2013

Përmirësimi i mësimdhënies
përmes TIK-ut

2011
2011 2011
2011-2013

V

1

V

2

V

3

V

4

V

5

V

6

V

7

V

8

TIK për të gjithë

Hartimi i politikave përfshirëse në shoqërinë e MITIK/MASH/MPCSH Rritja e indeksit të gatishmërisë 2011-2012
informacionit, një plani veprimi “Shoqëri
B
elektronike
informacioni për të gjithë”
Rritja e indeksit të pjesëmarrjes
elektronike
Përshtatja e kuadrit të duhur ligjor dhe
MITIK / AKSHI ML
2011-2013
Përmirësimi i cilësisë së
standardeve në përputhje me parimet e
shërbimeve
aksesimit.
Rritja e numrit të qytetarëve që
Implementimi i standardeve ndërkombëtare për
përdorin TIK -un
e-accesibility /WACG/Web 2.0
Rritja e numrit të qytetarëve që 2011-2013
Projektimi i faqeve web sipas praktikave më të
MITIK /
mira për të lehtësuar aksesimin në informacion,
AKSHI/MPCSSHB përdorin shërbimet publike
online
dhe përhapjen e njohurive në veçanti për
Rritja e shkallës së njohurive
personat me aftësi të kufizuar
Lançimi i një programi për pasurimin e
MITIK / AKSHI/ML Përmirësimi i qeverisjes në nivel 2011-2013
lokal
përmbajtjes online në gjuhën shqipe dhe
Rritja e transparencës dhe
pasurimi i faqeve zyrtare në web me
përgjegjshmërisë
informacion në gjuhë të huaj
Rritja e shkallës së përdorimit të
(anglisht/italisht/gjuhë të tjera të rajonit)
internetit dhe shërbimeve të
Projekt pilot për rritjen e aksesit për TIK-un
MASH
2011-2013
qeverisjes elektronike në zonat e
implementimi i “e-book reader” si projekt pilot
PAP Përmirësimi i qeverisjes
në disa shkolla në zona të ndryshme të vendit,
lokale përmes TIK-ut
më pak të favorizuara
Rritja e transparencës dhe
Përhapja e njohurive: Implementimi i moduleve
MASH
2011-2013
përgjegjshmërisë
me përmbajtje trajnimesh që mund të përdoren
lokalisht në laboratorët kompjuterikë të
shkollave ose për zhvillimin e trajnimeve online
Përcaktimi i skemës për të maksimalizuar
MASH
2011-2013
përdorimin e laboratorëve kompjuterikë në
shkolla për komunitetin:
zgjatja e orarit të shfrytëzimit;
përdorimi i laboratorëve TIK në
shkolla në fundjavë
Zhvillimi dhe përmirësimi i ofrimit të
MITIK/Posta Shqiptare
2011-2013
shërbimeve të qeverisjes elektronike në PAP, të
zyrave postare

V

9

Organizimi i aktiviteteve për rritjen e njohurive
MITIK/AKSHI
në lidhje me përdorimin e TIK-ut
V
10
Qeverisja elektronike në nivel lokal:
MB/AKSHI
Ndërgjegjësimi i nivelit të dytë të pushtetit lokal
mbi qeverisjen elektronike (e-Gov) përmes një
sërë aktivitetesh
Përmirësimi i situatës aktuale si dhe
standardizimi i website-ve zyrtare, konform
rregullores së AKSHI-t, vendimit të Këshilli të
Ministrave përkatës dhe respektimi i strategjisë
TIK
VI.
Nxitja e përdorimit të teknologjive të informacionit dhe komunikimit nga biznesi
VI 1
e-biznesi
Ngritja e qendrës së inovacionit për biznesin.
MITIK/AKSHI/
(METE/AIDA/BRIC)
VI 2
Implementimi i SBA
METE/ML
VI 3
Promovimi i zhvillimit të tregtisë elektronike:
METE/ KKB MITIK/
nxitja e hartimit të kodeve të etikës çështje të
AKEP
zhvillimit të e-biznesit të bëhen pjesë e agjendës
së KKB-së
VI 4
Regjistrimi i një kompanie të re:
METE/QKR/AKSHI/M
- Kalimi në ofrimin plotësisht online të
B
regjistrimit të kompanisë
VI 5
Implementimi i strategjisë për pronësinë
METE/DPMP
intelektuale në fushën e shoqërisë së
ZSHDA/MB
informacionit
VI 6
Pjesëmarrje në programet CIP për inovacionin
METE/MITIK
në biznes përmes TIK-ut
VII. SHOQËRI INFORMACIONI MË E SIGURTË
VII 1
Hartimi i një politike kombëtare për mbrojtjen
nga krimi kibernetik

2011-2013
2011-2012

Përqindja e
ndërmarrjeve/bizneseve që
përdorin internet
Përqindja e bizneseve që
përdorin tregtinë elektronike
Përmirësimi i klimës së biznesit
Rritja e % së shërbimeve
plotësisht interaktive

2011-2012
2011-2013
2011-2013
Proces i
vijueshëm
2011-2013

2011-2013
Proces i
vijueshëm
2011-2013

Rritja e sigurisë në shoqërinë e
informacionit

VII
VII
VII

2
3
4

VII

5

VII

6

VII

7

Internet më i sigurtë

Krijimi i ALCIRT-së
Krijimi i skemës Disaster recovery
Rritja e sigurisë në komunikimet elektronike në
administratën publike
Ndërgjegjësimi ndaj rrezikut të krimit kibernetik,
për të cilin do të angazhohen në aktivitete të
ndryshme për:
‐ Bashkëpunimin ndërinstitucional midis
strukturave të ndryshme të teknologjisë së
informacionit për sensibilizimin e grupeve të
interesit dhe parandalimin e rreziqeve të tyre;
‐ Mbikëqyrjen dhe filtrimin e informacionit të
shpërndarë për parandalimin e rreziqeve që mund
të sjellë informacioni nga interneti
Ndërgjegjësimi për sigurinë në Pasqyrimi i praktikave më të mira në faqen për
internet
mbrojtjen e fëmijëve në internet dhe zhvillimi i
fushatave ndërgjegjësuese në bashkëpunim me
NGO-në
‐ Ndërgjegjësimi i nxënësve, mësuesve,
prindërve ndaj rritjes së sigurisë kur fëmijët
përdorin mjetet e teknologjisë së komunikimit
dhe informacionit;
‐ Filtrimi i përmbajtjes së papërshtatshme për
rrjetin e shkollave nga ISP-ja;
‐ Organizimi i aktivitetit “Siguria e Fëmijëve kur
janë online” në bashkëpunim me
Microsoft Albania;
‐ Promovimi i masave të sigurisë kur fëmijët janë
online në websitin e MASH-it; ‐ Organizimi i një
Konference mbarë kombëtare për rritjen e
ndërgjegjësimit në grupet e interesit;

KM
AKSHI
AKSHI/ML
MB/MITIK/
AKSHI/MASH/
AKEP

2011/2012
2011-2013
2011-2013
Rritja e besimit për përdoruesin
për përdorimin e shërbimeve
online dhe internetin
Rritja e shkallës së përdorimit të
qeverisjes elektronike

MPCSSHB/MASH/... Rritja e njohurive për internet më
të sigurtë dhe “media literature”

MASH/MITIK/ ISP

Zhvillimi i “Media Literature”
Rritja e ndërgjegjësimit për
përfitimet dhe rreziqet nga
interneti

2011 e në vijim

2011

2011-2013

VIII.
VIII 1

‐ Nxjerrja e një udhëzimi për shkollat si të
veprohet për mbrojtjen e fëmijëve kur janë
online;
Kurrikula e klasës së III-të TIK-ut duhet të
fokusohet në rritjen e ndërgjegjësimit të fëmijëve
në lidhje me përdorimin e mjeteve TIK dhe
www;
‐ Blerja e licencave të kurrikulës “I-Safe” për
përdorimin e saj në të gjitha kurrikulat TIK për
klasat III-XII
Përmirësimi i legjislacionit për shoqërinë e informacionit
Korniza ligjore dhe nënligjore Hartimi dhe aprovimi i disa ligjeve në fushën e MITIK/METE/ AKSHI Shkalla e harmonizimit me Aquis 2011-2013
TIK-ut:
Comunitaire
Proces i
vijueshëm
‐ Legjislacioni për komunikimet elektronike në
përputhje me acquis;
‐ Plotësimi i kuadrit ligjor për
interoperabilitetin;
‐ Plotësimi i kuadrit ligjor me dispozita për
aksesin e kushtëzuar;
‐ Plotësimi i kuadrit nënligjor për dokumentin
elektronik dhe bazat e të dhënave shtetërore;
‐ Rishikimi i ligjit për tregtinë elektronike;
‐ Hartimi i legjislacionit për personat me aftësi të
kufizuar në përputhje me konventën e UN-së
(ligj integral për personat me aftësi të kufizuar);
‐ Propozim dhe miratim i ligjit të ri mbi të drejtat
e autorit brenda 2011

Shtojcë 1
Lista e shkurtimeve të reja të përdorura në Planin e Rishikuar të Veprimit
Shkurtimet
ML
KM
DPA tek aktiviteti I.16
MTPB
PIM
EAMIS
IPSIS
DPS
DBS
QPZ
DPA tek aktiviteti II.13
DPD
MITIK
MD

Emri i plotë
Ministritë e Linjës
Këshilli i Ministrave
Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit
Midterm Planning Budget (Planifikimi Buxhetor Afatmesëm)
External Assistance Management Information System (Sistemi i inaformacionit
për menaxhimin e asistencës së huaj)
Integrated Planning System Information System (Sistemi i
informacionit të sistemit të integruar të planifikimit)
Drejtoria e Përgjithshme e Standardeve
Data Base e Standardeve (Bazë e të dhënave për standardet)
Qendra e Publikimeve Zyrtare
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Ministër për Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e të Komunikimit
Ministria e Drejtësisë

