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Përmbledhje
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 procedurave për hartimin e
politikave që rrjedhin nga këto ndryshime
Zhvillimi i sektorit TIK konsiderohet si një politikë horizontale, pasi efektet dhe ndikimet
e zbatimit të tij shtrihen mbi të gjithë sektorët socialë dhe ekonomikë të vendit. Prioritetet e
TIK në nivel evropian janë të përshkruara në “Evropa 2020”, një strategji për rritje të
qëndrueshme dhe gjithë-përfshirëse që synon përgatitjen e ekonomisë së BE-së për sfidat e
dekadës së ardhshme.
Axhenda Dixhitale për Evropën (DAE), është e lidhur drejtpërdrejt me fushën e
teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Në analogji me politikat dhe prioritetet e
Bashkimit Evropian, zhvillimi i TIK dhe axhenda dixhitale ishin pjesë e programit të qeverisë
shqiptare 2013-2017. Programi e shikon zhvillimin e TIK dhe e-shërbimet të lidhura ngushtë
me zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Në programin e qeverisë është përcaktuar se
qeveria do të punojë në tri drejtime kryesore, duke vendosur objektiva të matshme:
Së pari, për shtimin dhe promovimin e shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin
dhe administratën. Prioritet do të jetë rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në
administratën publike sipas parimeve të iniciativës Open Government Partnership.
Së dyti, për përdorimin e TIK në edukim për të kapërcyer hendekun dixhital dhe për
të aftësuar rininë. Politikat do të jenë të orientuara drejt përmirësimit dhe zgjerimit të
kapaciteteve njerëzore në mënyrë që rritet numri i përdoruesve dhe të promovohet zhvillimi i
ofruesve të e-shërbimeve. Në këtë mënyrë do të nxitet krijimi i vendeve të punës për të rinjtë,
të cilët mund të punësohen në tregun shqiptar, rajonal e më gjerë.
Së treti, konsolidimi i infrastrukturës dixhitale në të gjithë territorin e Republikës së
Shqipërisë, duke respektuar me rigorozitet parimet evropiane të konkurrencës së lirë e të
ndershme.
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Vlerësim i përgjithshëm mbi progresin e punës së AKSHI -t, lidhur me objektivat
dhe strategjitë për vitin 2017
Për vitin 2017, kemi këto rezultate në zhvillimin e infrastrukturës TIK dhe qeverisjes
elektronike:
 Portali unik qeveritar e-Albania u pasurua gjatë vitit 2017 me 62 shërbime të reja
elektronike, duke e çuar në total numrin në 527 shërbime elektronike. Për vitin 2017 janë
regjistruar 151.439 përdorues të rinj dhe gjithsej përllogariten 391.060 përdorues të
regjistruar në portal; asistencë iu është dhënë 33.624 prej tyre.
 Numri i institucioneve të ndërlidhura në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit arriti në 47.
Gjatë vitit 2017 pati rritje të numrit të transaksioneve të kryera në platformë: Shifra
26.624.830 transaksione është mbi 1.000.000 herë më shumë në krahasim me vitin
2016.
 Risia më e rëndësishme e portalit gjatë vitit 2017 ishte vula dixhitale dhe moduli i
administratës publike për nxjerrjen e dokumenteve administrative për qytetarin.
Punonjësve të administratës publike në sportele iu mundësua aksesi i gjenerimit të 29
dokumenteve me vulë dixhitale për qytetarin, duke mos ia kërkuar më atij gjatë aplikimit
për shërbime të ndryshme.
 Gjatë vitit 2017 janë trajtuar 188 praktika të institucioneve të administratës publike për
projekte të reja, shtesa të projekteve ekzistuese, mirëmbajtje të sistemeve si dhe
përmirësim të infrastrukturave ekzistuese.
 125 projekte janë miratuar nga AKSHI, pa përfshirë këtu praktikat e AKSHI-t.
 Gjatë vitit 2017 ka vazhduar puna për identifikimin dhe shqyrtimin e kërkesave për
regjistrimin e bazave të të dhënave shtetërore. Deri në fund të vitit 2017 janë regjistruar
gjithsej 42 baza të dhënash shtetërore, nga 36 të tilla në vitin 2016.
 Gjatë vitit 2017, Sektori i Auditimit të Bazave të të Dhënave Shtetërore ka audituar gjithsej
13 baza të dhënash shtetërore, nga 4 të tilla në vitin 2016. Bazat e të dhënave shtetërore
që tashmë janë regjistruar pranë ARK/AKSHI do t’i nënshtrohen procesit të auditimit sipas
planit të paracaktuar.
 Për vitin 2017, 6 institucione kanë përfituar nga ofrimi i shërbimit të hostimit të
infrastrukturave dytësore të sistemeve qeveritare, për vazhdueshmërinë e punës dhe
rikuperimin nga fatkeqësia, me qëllim ofrimin e shërbimeve me disponueshmëri të lartë
dhe parandalimin e humbjes së të dhënave. Numri total i tyre ka arritur në 17, prej të cilëve
11 ndodhen në ambientin virtual për rikuperimin nga fatkeqësia dhe vazhdueshmërinë e
punës dhe 6 si infrastruktura fizike në Qendrën e të Dhënave Qeveritare.
 Gjatë vitit 2017, Sektori i Sigurisë mbrojti plotësisht portalin e-Albania nga 2.579.000
tentativa sulmesh kibernetike nëpërmjet sistemeve të saj të mbrojtjes, si dhe burimeve
njerëzore.
 Sa i takon 420 faqeve zyrtare të cilat hostohen në serverët tanë, është regjistruar 1 sulm
drejt faqes www.ambasadat.gov.al, i cili nuk arriti të realizohet plotësisht, pra mbeti thjesht
si një incident pa rezultat pozitiv.
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 Me sukses janë realizuar edhe bashkëpunimet në kuadër të projektit e-leje, ASCYDA, ereceta, pasi AKSHI si Ofrues i Kualifikuar i Shërbimeve të Besuara (OKSHB), realizoi
pjesën e nënshkrimit elektronik. Në total janë pajisur me nënshkrim elektronik 4.300
aktorë, 800 prej të cilëve janë të administratës publike, 1.500 të subjekteve private dhe
2.000 për e-recetat. Gjithashtu janë gjeneruar 68 vula elektronike për 7 institucione
shtetërore.
 Gjatë vitit 2017, Drejtoria e Sistemeve e-Gov ka realizuar ofrimin e postës elektronike
zyrtare në administratën publike për 3.797 përdorues të rinj duke arritur në një total prej
19.632 mailbox-esh.
 Gjithashtu janë licencuar 4.717 produkte të Microsoft-it.
 Numri total i përdoruesve të cilëve u është implementuar dhe janë konfiguruar për të
komunikuar përmes Skype for Bussines 2016 është 3.990. Është zgjeruar shërbimi i
konferencave Audio me anë të Dial-In duke mundësuar marrjen pjesë në konferenca
Skype for Business me anë të telefonit.
 Përditësim i rregullt dhe i sigurt i 2.081 makinave klientë nëpërmjet instalimit automatik
dhe qendror të aplikimeve.
 Në “Project Manager” për planin operacional të Qeverisë janë shtuar 756 përdorues.
 Gjate vitit 2017 është kryer përditësimi i EDRMS-së nga “Microsoft SharePoint 2010” në
“Microsoft SharePoint 2016”. Gjithashtu po punohet për ridizenjimin e ndërfaqes grafike të
EDRMS-së mbi ambientin e “SharePoint 2016”.
 Gjatë vitit 2017, Drejtoria e Infrastrukturës e-Gov ka kryer përditësim të: Core (Data
Center); rrjetit të Distribucionit dhe Aksesit; DIS servers; PKI Site; e-Albania, Production
dhe TEST; Optimizim të rrjetit MPLS; IOS dhe firmware për Cisco dhe Fortinet; firmwaret për Firewall-et Checkpoint; rrjetit akses për “Public Cloud”; zgjerimi i kapaciteteve të
"Public dhe Private Cloud".
 Gjithashtu është bërë e mundur lidhja me fibër optike e 5 institucioneve të reja, si edhe
transferimi i lidhjeve për 6 institucione për shkak të ndryshimit të vendndodhjes.
 Implementimi i projekteve, me qëllim kryesor integrimin e sistemeve të reja të
administratës publike dhe të vetë AKSHI-t në rrjetin GovNet; Integrimi në rrjetin e portalit
qeveritar e-Albania dhe realizimi i komunikimit me webservice-t e institucioneve të
ndryshme, për mundësimin e shtimit të 62 shërbimeve të reja; Ofrim i infrastrukturës së
rrjetit për institucionet të cilat serverët DIS i hostojnë në DataCenter-in Qeveritar; Ngritja e
infrastrukturës së rrjetit dhe akseseve nga publiku për Modulin e Administratës Publike në
portalin qeveritar e-Albania.

Shënim:
Kontratat e lidhura nga AKSHI për implementimet apo mirëmbajtjet e sistemeve ekzistuese
në fushën TIK për vitin kalendarik 2017 që përmbajnë informacion të klasifikuar, bazuar në
ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për Informacionin e Klasifikuar “Sekret Shtetëror””, nuk janë
pjesë e këtij raporti.
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1. DREJTORIA E PORTALIT QEVERITAR E-ALBANIA
Drejtoria e Portalit Qeveritar e-Albania ka funksionuar gjatë vitit 2017 në zbatim te Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr.703, datë 29.10.2014, “Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare të
Shoqërisë së Informacionit”.
Bazuar në Vendimin aktual të Këshillit të Ministrave (mbi të cilin funksionon tashmë
institucioni), me Nr.673, datë 22.11.2017 "Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të
Shoqërisë së Informacionit",
pika 2. AKSHI ka objekt të veprimtarisë:
a) ofrimin e shërbimeve të përqendruara online për qytetarët përmes Teknologjisë së
Informacionit e Komunikimit (TIK) për qeverisjen elektronike;
pika 3, AKSHI ka këto detyra dhe përgjegjësi specifike:
dh) Zhvillon, administron dhe mirëmban infrastrukturën e shërbimeve të qeverisjes
elektronike, e cila përbëhet nga:
- Portali unik qeveritar e-albania.al, platforma qeveritare e ndërveprimit për ofrimin e
shërbimeve të qeverisjes elektronike, sipas tipologjisë: qeveri-qeveri, qeveri-qytetar, qeveribiznes;
- Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 734 datë 28.08.2013 "Për Krijimin e Sistemit Unik të
Regjistrimit, Autentifikimit dhe Identifikimit të Përdoruesve në Marrjen e Shërbimeve";
- Specifikime Teknike "Sistemi i Ndërveprimit të Bazave të të Dhënave Shtetërore”;
- Specifikime Teknike “ESB – Government Gateway dhe Government Payment Gateway”;
- Korniza Kombëtare e Ndërveprimit.
Për sa më sipër, Drejtoria e Portalit Qeveritar e-Albania ka si objektiv të saj administrimin e
portalit qeveritar e-Albania, për ofrimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike, sipas
tipologjisë: qeveri –qeveri, qeveri – qytetar, qeveri – biznes.

1.1.

Projekte të Drejtorisë gjatë vitit 2017

1.1.1. Shtimi i 209 shërbimeve të reja për 18 institucione në portalin e-Albania sipas
marrëveshjes me institucionet përfituese (faza 1)
Me anë të këtij projekti është realizuar pasurimi i portalit qeveritar e-Albania me shërbime
të reja elektronike për qytetarët dhe bizneset, ku veçohen:
- e-shërbimet e ofruara nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (kategoria e
dedikuar “e-Prona” në portal – https://e-albania.al/eprona.aspx). Me ofrimin e 52 shërbimeve
online në portal, që përfshijnë aplikime për regjistrime, vërtetime, korrigjime, certifikata, kopje
hartash etj., si dhe me dixhitalizimin e arkivave, qytetarët shqiptarë kanë mundësi për herë të
parë që të vihen në pozita të barabarta ndërveprimi me institucionet, duke qenë se çdo aplikim
online nga një kompjuter i zakonshëm, lë gjurmë unike në sistem, duke eliminuar gabimet
materiale në dokumentacion që janë burim i madh problemesh, por edhe burokracinë që
gjeneron korrupsionin. Gjatë vitit 2017 numërohen 52.671 përdorime për këto e-shërbime.
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- Shtatë vërtetime të ndryshme, si; “Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti”,
“Vërtetim për përgjegjësitë tatimore”, “Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin”,
“Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit”, etj. ofrohen në kohë reale me vulë dixhitale nga Drejtoria
e Përgjithshme e Tatimeve, në kuadër të projektit në fjalë. Gjithashtu, dy e-shërbimet;
“Kërkesë për vërtetim për posedim mjeti” dhe “Kërkesë për vërtetim për individ të
paregjistruar”, mundësojnë aplikimin online dhe marrjen e përgjigjes me nënshkrim elektronik
nga DPT-ja. Këto shërbime në total gjatë vitit 2017 janë përdorur 53.764 herë.
- Dy e-shërbime të ofruara nga DPSHTRR-ja; “Autorizim për rifitimin e lejes së drejtimit”
dhe “Vërtetim për lejen e drejtimit”, ofrohen me vulë dixhitale në portal. Këto shërbime janë
përdorur 6008 herë.
- e-shërbime të tjera të rëndësishme përfshijnë tre lloje certifikatash nga akti i martesës,
i lindjes, i vdekjes, të cilat gjenerojnë të dhëna në kohë reale si dhe dokumentin me vulë
dixhitale për regjistrimet pas vitit 2008, si dhe mundësojnë aplikimin dhe tërheqjen e
dokumentit fizikisht në sportel për periudhën para vitit 2008. Të treja shërbimet janë përdorur
mbi 32.000 herë në portal.
- Në kuadër të kontratës janë publikuar gjithashtu shërbime lidhur me pronat nga Agjencia
e Trajtimit të Pronave dhe ALUIZNI. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ofron dy e-shërbime
të vërtetimeve të hyrje-daljeve nga burgu me nënshkrim elektronik. Drejtoria e Përgjithshme
Detare ofron gjithashtu tetë lloje të ndryshme aplikimesh për regjistrimin e anijeve, mjeteve
lundruese etj.
Zbatimi i këtij projekti kishte rëndësi dhe ndjeshmëri të lartë pasi ndihmon institucionet e
përfshira për të zvogëluar punën manuale me letra, që është më e ngadaltë sesa përpunimi
elektronik i informacionit, duke përdorur forma elektronike për komunikim me qytetarët, si dhe
ndihmon këta të fundit dhe biznesin për të zvogëluar kohën e marrjes së shërbimeve. Ndër
komponentët që me zbatimin e këtij projekti synohen të arrihen janë: përmirësimi dhe
modernizimi i shërbimeve publike si dhe rritja e performancës së institucioneve në nivel
qendror dhe vendor.

Gjatë vitit 2017, ka vazhduar mirëmbajtja për projektet e listuara më poshtë, zbatuar në
vitin 2016:

1.1.2. Vendosje sportelesh dixhitale për portalin qeveritar e-Albania
Nëpërmjet shpërndarjes së sporteleve dixhitale, portali unik qeveritar e-Albania ofron
akses dhe kërkim më të lehtë në internet për qytetarët apo grupet e tjera të interesuara, të
cilët mund të drejtohen në një pikë të vetme aksesi publik për të marrë informacion apo
shërbimet publike online të cilat ofrohen nëpërmjet portalit unik qeveritar e-Albania. Sporteli
dixhital i shërbimeve publike ofron nëpërmjet automatit shërbime publike 24/7.
Nëpërmjet sportelit dixhital, qytetarët dhe bizneset mund të kryejnë aplikime, pagesa
faturash, të marrin certifikata, vërtetime online dhe një sërë shërbimesh të tjera. Sportelet
dixhitale janë të pajisura me ekran me prekje, lexues karte për kartën e identitetit, lexues karte
krediti/debiti, duke u dhënë mundësi përdoruesve të kryejnë edhe pagesa; printer ku mund të
printohen vërtetime e certifikata të ndryshme apo faturat për pagesat e kryera.
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Gjatë vitit 2017 ka vijuar mirëmbajtja e 15 sporteleve dixhitale (një sportel dixhital në secilin
institucion) në pikat si më poshtë:
1. Bashkia Tiranë
2. Bashkia Shkodër
3. Bashkia Korçë
4. ADISA Gjirokastër
5. Bashkia Malësi e Madhe
6. Bashkia Elbasan
7. ADISA Fier
8. ADISA Tiranë (sportelet e Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme)
9. DPSHTRR Tiranë
10. QKB Tiranë
11. FSDKSH Tiranë
12. Bashkia Sarandë
13. ADISA Kukës
14. ADISA Krujë
15. ADISA Kavajë

1.1.3. Implementim i shërbimeve online për Ministrinë e Punëve të Jashtme
Objektivi i përgjithshëm i projektit të “Implementimit të shërbimeve online për Ministrinë e
Punëve të Jashtme“ ishte publikimi dhe dixhitalizimi i të 36 shërbimeve të ofruara nga Ministria
e Punëve të Jashtme dhe Përfaqësia Diplomatike dhe Konsullore në portalin e shërbimeve
unike qeveritare e-Albania. Projekti kishte si objektiv gjithashtu përshtatjen e faqeve të
internetit të çdo konsullatë me elementet: trokitje virtuale, tur virtual në 3D për çdo konsullatë
dhe orientimin e vizitorëve të faqeve në paketën e shërbimeve.
Gjatë vitit 2017 ka vijuar me sukses mirëmbajtja e projektit. Shërbimet elektronike që janë
tanimë aktive përmes portalit e-albania, japin përgjigjen optimale për kërkesat përherë e më
të mëdha në adresë të zyrave konsullore shqiptare. Përfaqësitë diplomatike dhe konsullore
shqiptare numërohen në 50 dhe ato janë të detyruara t’u përgjigjen kërkesave të 1.400.000
emigrantëve shqiptarë, të cilat në vetvete përfshijnë përpunim dokumentacioni dhe shqyrtim
aplikimesh përherë e më shumë në rritje. Shërbimet konsullore dixhitale si standard i
prezantuar në fillim të vitit 2017, rregullojnë raportin mes fluksit të kërkesave dhe
domosdoshmërisë së garantimit të veprimeve të sigurta, të shpejta dhe pa nevojën e
paraqitjes fizike në selitë konsullore për pjesën më të madhe të shërbimeve. Ky ka qenë edhe
një nga problemet më të mëdha, me kosto për emigrantin shqiptar që tashmë ka mundësi të
kryejë aplikimet në çdo kohë dhe nga çdo pikë aksesimi në internet.
Po kështu, duke u fokusuar te përdoruesi që fiton të drejta mbi sistemin e ri që mundëson
kryerjen e aplikimeve, krijohen kushtet që dukuritë e korrupsionit të goditen në burim,
meqenëse tanimë raporti mes aplikuesit dhe ofruesit të shërbimit kalon në një proces që lë
detyrimisht gjurmë. Në tërësinë e vet këto elementë japin një zgjidhje maksimale edhe për
kostot e mëdha dypalëshe; kërkuesit të shërbimit, por edhe ofruesit të tij.
Gjatë vitit 2017 numërohen 156.953 përdorime dhe 41.744 aplikime të këtyre shërbimeve.
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1.1.4. Shtimi i shërbimeve të reja elektronike në Portalin Qeveritar e-Albania
Nëpërmjet këtij projekti janë shtuar në portal një sërë shërbimesh elektronike të
rëndësishme dedikuar shëndetësisë (aplikimi dhe gjenerimi i kartës së shëndetit, përgjigjet e
kontrollit mjekësor bazë), e-shërbime për automjetet (pagesat e taksave dhe gjobave), eshërbime lidhur me pensionet (masat e patërhequra, pensioni KMCAP) etj.
Gjatë vitit 2017 ka vijuar mirëmbajtja e projektit si dhe janë realizuar ndryshime dhe
përmirësime të shërbimeve elektronike, shtim funksionalitetesh dhe optimizime teknike.

1.1.5. e-Ekzaminime, referuar edhe si “e-Referime” (Sistemi i menaxhimit të radhës për
ekzaminime të avancuara mjekësore)
Qëllimi i sistemit të e-Ekzaminimeve (e-Referimeve) ishte rezervimi online i pacientëve për
ekzaminimet e avancuara mjekësore. Sistemi ofron mundësinë e ndërveprimit të mjekëve
(mjekut të familjes, mjekut specialist, mjekut që kryen ekzaminimin). Në sajë të sistemit është
dixhitalizuar procesi i menaxhimit dhe rezervimit të ekzaminimeve të avancuara mjekësore
(në sistem ruhen të gjitha të dhënat e mëposhtme: rekomandimi i mjekut të familjes, referenca
e mjekut specialist, rezervimi i ekzaminimit të avancuar mjekësor, përgjigjja e mjekut të
ekzaminimit dhe interpretimi i rezultatit të mjekut specialist).
Gjatë vitit 2017, ka vijuar mirëmbajtja dhe përmirësimi i sistemit të e-ekzaminimeve, i cili
administrohet nga Ministria e Shëndetësisë.
Gjithashtu, janë aktive në portalin e-Albania 34 shërbime elektronike, të cilat mundësojnë
rezervimin e radhës për ekzaminimet e avancuara mjekësore, konsultimin online të
rekomandimeve të marra nga mjeku dhe mundësinë e ngarkimit të një rekomandimi të
skanuar, për të bërë më pas rezervimin e radhës në bazë të këtij rekomandimi (në rastet kur
rekomandimi nuk është ngarkuar nga mjeku).
Sistemi i ri pritet të ketë ndikim në disa drejtime konkrete. Së pari, ai plotëson standardin
e sjellë nga dy shërbime të tjera parësore që janë aktive në portalin e-albania: shërbimi për
Kartën e Shëndetit dhe ai për Kontrollin Mjekësor Bazë. Në vetvete ato japin një kontribut
thelbësor për regjistrin shëndetësor të popullatës, që është statistikë interaktive shumë e
rëndësishme, ndërkohë që e-ekzaminimet e pasurojnë më tej atë, duke edukuar gradualisht
popullsinë me një kulturë të re të kërkimit të shërbimeve në këtë drejtim.
Përfitimet nga zbatimi i projektit janë praktike; ato adresojnë disa nga problemet kronike
të shërbimit mjekësor të nivelit të dytë e të tretë. Projekti pra transformon mënyrën e kërkimit
të shërbimeve nga qytetarët dhe për rrjedhojë edhe dhënien e tij në mënyrë më cilësore dhe
të programuar nga sistemi shëndetësor.

1.1.6. Sistemi multifunksional i qendërzuar i lejeve të ndërtimit
Sistemi multifunksional dhe i qendërzuar i lejeve të ndërtimit lehtëson procedurat e
aplikimeve për leje zhvillimi dhe ndërtimi, duke iu dhënë mundësinë qytetarëve dhe bizneseve
të aplikojnë online. Duke qenë një sistem i qendërzuar, ai aksesohet në mënyrë elektronike
nga 61 NJQV-të dhe të gjithë institucionet e tjera të përfshira në procesin e vendimmarrjes,
nëpërmjet llogarive përkatëse. Gjithashtu, ky projekt synon edhe realizimin e komunikimit
elektronik të regjistrit të AKPT-së me regjistrat elektronike të institucioneve të tjera për
verifikime apo marrje automatike të të dhënave të aplikantëve, nëpërmjet Platformës
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Qeveritare të Ndërveprimit, si dhe gjurmimin e statusit të aplikimit në çdo fazë të tij, nëpërmjet
sistemit e-Tracking.
Prej 1 shtatorit 2016 çdo qytetar apo biznes që kërkon të përfitojë leje ndërtimi, duhet të
aplikojë online përmes portalit qeveritar e-Albania.
Shërbimi e-lejet ofron një gamë prej 19 aplikimesh që lidhen me sektorin e ndërtimit apo
me ndërhyrjet në banesa private. Sistemi e ka provuar veten efektiv dhe disa statistika të
këtyre muajve janë një ilustrim për këtë. Shërbimi e-lejet është përdorur mbi 40.000 herë deri
në datën 31 dhjetor 2017 dhe regjistron mbi 12.000 aplikime të dërguara.
Nga numri i përgjithshëm i aplikimeve të të gjitha llojeve, shpërndarja gjeografike paraqitet
si më poshtë:
Bashkia
Tiranë
Durrës
Vlorë
Fier
Korçë
Shkodër
Lushnjë
Krujë
Gjirokastër

% e aplikimeve vjetore
47%
15%
10%
7%
7%
6%
4%
2%
2%

Një tregues me rëndësi është edhe se cili është aplikimi më i madh numerikisht, që
shërben edhe si tregues tregu. Nga të dhënat rezulton se kërkesa kryesore e depozituar
përmes shërbimeve e-lejet është:
“Aplikim për leje ndërtimi” i cili zë: 32% të kërkesave. Më poshtë, tri shërbimet e tjera për të
cilat është aplikuar më shumë janë:
1. Leje ndërtimi – 32%
2. Deklaratë paraprake për kryerje punimesh – 29%
3. Leje zhvillimi – 22%
Koha mesatare e përgjigjes për aplikimet është shkurtuar në:
-

30-60 ditë për lejet, duke patur parasysh se shërbimi i ri jep përgjigje finale pasi ka
rakorduar veprimet me të gjitha institucionet përgjegjëse dhe vetëm 5 ditë (nga momenti
i aplikimit) për deklaratat paraprake. Theksojmë se përgjigjja vjen në rrugë elektronike
për aplikuesit. Një tregues tjetër që flet për volumin e punës që qëndron pas shërbimit
është raporti i përgjigjeve negative dhe pozitive:

Nga numri total rezulton se 38% janë miratuar, 36% janë refuzuar, 2% janë miratuar në
heshtje, kurse pjesa tjetër është në shqyrtim.
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Sistemi elektronik i lejeve u ndërtua në vitin 2016 nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë
së Informacionit (AKSHI), për llogari të dy agjencive në varësi të ish-Ministrisë së Zhvillimit
Urban, Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT) dhe Agjencisë së Zhvillimit të
Territorit (AZHT). Sistemi, i cili ka dy module: planifikimin dhe aplikimin, ka integruar 61 bashki
dhe AZHT-në për pjesën e aplikimeve online, do të bëjë të mundur realizimin e shërbimit me
një ndalesë për lejet e ndërtimit.
Procedura eviton paraqitjen e vërtetimeve nga institucionet e përfshira dhe e gjitha është
paracaktuar që të kryhet brenda afateve të qarta dhe pa vonesa. Shërbimi unifikon portën e
aplikimit për subjektet, duke eliminuar nevojën për të paktën 238 shkresa përcjellëse. Nëse
do të flisnim për letër, eliminohen mbi 23 mijë shkresa përcjellëse në muaj, e bashkë me to
edhe nevoja për arkivat fizike, që në finale do të thotë kosto shtesë.
Institucionet e integruara në sistemin janë Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile,
Qendra Kombëtare e Biznesit (Qendra Kombëtare e Regjistrimit, Qendra Kombëtare e
Licencimit) dhe Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, ndërsa me statusin e
institucioneve ‘për mendim’ janë 9 të tjera si: ALUIZNI, Instituti i Monumenteve të Kulturës,
Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura etj.

1.1.7. Përmirëso Qytetin (Sistem i qendërzuar për 61 bashki)
Sistemi shërben si një dritare e komunikimit efektiv online mes qytetarëve dhe bashkive
respektive. Objektivi i këtij investimi është të përmirësojë mënyrën e raportimit me anë të
kërkesave, ankesave dhe sugjerimeve të qytetarëve drejtuar qeverisjes vendore, krijimin e një
sistemi të qendërzuar, pa pagesë, me baza të dhënash sipas kategorive të bëra nga
raportimet; përmirësimin e komunikimit midis administratës dhe qytetarit në një kohë reale
duke rritur standardin e ofrimit të shërbimeve, rritjen e përgjegjësisë dhe shtimin e
transparencës në vendimmarrje, minimizimin e rasteve të lëna pezull, duke ofruar një zgjidhje
sa më të shpejtë. Sistemi ofrohet në versionin web dhe mobile për Android dhe për iOS.
Sistemi është përfunduar në maj të vitit 2016 dhe është në fazën e mirëmbajtjes.

1.2.

Statistika të portalit qeveritar e-Albania

Gjatë vitit 2017, ka filluar publikimi periodik mujor në portal i statistikave lidhur me
përdorimin e shërbimeve elektronike, numrin e përdoruesve të regjistruar etj. Ky raport
publikohet çdo fillim muaji në faqen kryesore të portalit, në menunë e dedikuar “Statistika”:
https://e-albania.al/statistika/Statistika.pdf
Më poshtë, gjendet një përmbledhje e detajuar e një sërë treguesve statistikore mbi
portalin për periudhën Janar – Dhjetor 2017.
Faqet e portalit janë klikuar 12.243.623 herë gjatë vitit 2017 dhe një përdorues ka
shpenzuar mesatarisht 00:06:41 minuta duke shfletuar portalin. Janë 32.88% përdoruesit që
rikthehen në portal.
Grafiku 1, më poshtë, tregon përdoruesit e portalit e-Albania të grupuar sipas moshës,
ku vihet se re se grupmoshat e reja përbëjnë numrin më të konsiderueshëm të përdoruesve.
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Nr. i përdoruesve të regjistruar sipas grupmoshës
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Grafiku 1. Përdoruesit sipas grupmoshës
Grafiku 2 jep informacion mbi përqindjen e përdoruesve të portalit qeveritar e-Albania, sipas
gjinisë, ku shihet qartë se përqindjen më të madhe e zënë meshkujt me 54,15%, kundrejt
45,85% femra.

Përdoruesit sipas gjinisë

45.85%
54.15%

Mashkull

Femër

Grafiku 2. Përqindja e përdoruesve të portalit qeveritar e-Albania sipas gjinisë

Në vijim, grafiku 3, tregon sjelljen e vizitorëve në bazë të sesioneve të gjeneruara prej tyre.
Një sesion nënkupton numrin e herëve që përdoruesi ka hyrë në portal (me termin “hyrje në
portal” nënkuptohet jo domosdoshmërisht logimi në portal, por edhe thjesht klikimi i njërës prej
faqeve të portalit pa qenë i loguar në të). Një sesion fillon në momentin që përdoruesi hap për
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herë të parë një prej faqeve të portalit dhe përfundon në momentin që ai largohet (mbyll të
gjitha faqet e portalit) duke përfunduar shkëmbimin e të dhënave me të. Gjatë një sesioni,
përdoruesi mund të klikojë një ose më shumë faqe të portalit (si për shembull faqja kryesore,
hapësira ime, institucionet, kontakt etj.) apo faqeve të shërbimeve të tij. Pavarësisht se sa
faqe të ndryshme klikon përdoruesi nga momenti që ka hapur për herë të parë portalin e derisa
e mbyll atë, numri i sesioneve mbetet një. Nëse përdoruesi mbyll të gjitha faqet e portalit dhe
hap nga e para portalin, kemi fillimin e një sesioni të ri.
Nga 2.044,996 sesione në total:



Sesione nga vizitorë që rikthehen në portal: 1.409,007 sesione ose 68.9 % e totalit të
sesioneve
Sesione nga vizitorë të rinj: 635.989 sesione ose 31.1 % e totalit të sesione

Sjellja e vizitorëve

31.1%

68.9 %

Vizitorë që rikthehen

Vizitorë të rinj

Grafiku 3. Sjellja e vizitorëve
Tabela e mëposhtme, (Tabela 1), tregon numrin total të sesioneve gjatë vitit 2017, sipas
shteteve.
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Shteti

Sesione
2,044,996 (në
kllapa përqindja e
totalit)
1,629,002 (79.66%)
206,337 (10.9%)
78,353 (3.83%)
23,912 (1.17%)
17,304 (0.85%)
10,275 (0.50%)
15,966 (0.78%)
8,769 (0.43%)
6,634 (0.32%)
6,321 (0.31%)

1.
Shqipëri
2.
Itali
3.
Greqi
4.
Gjermani
5.
SHBA
6.
Kosovë
7.
Mbretëria e Bashkuar
8.
Francë
9.
Belgjikë
10. Turqi

% e sesioneve të reja
35.04%

35.76%
28.59%
28.56%
36.85%
41.41%
64.42%
35.32%
35.92%
32.74%
29.03%

Tabela 1. Numri total i sesioneve gjatë vitit 2017, sipas shteteve

Më poshtë, paraqitet nëpërmjet grafikëve (4 dhe 5) përdorimi i shërbimeve elektronike të
nivelit 3 dhe 4 (sipas UNPAN2014) më të përdorura në portalin unik qeveritar e-Albania nga
bizneset dhe qytetarët:
Shërbimet elektronike niveli 3 dhe 4 më të përdorura nga bizneset:

Përdorimi i shërbimeve elektronike nga bizneset
Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

6928

Vërtetim për pagim detyrimesh

7570

Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të…
Certifikatë pronësie e mjetit

8488
8704

Kundërvajtjet rrugore

12631

Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR

14412

Automjetet e mia

15312

Faturat e energjisë elektrike

29459

Depozitimi i bilancit vjetor në Qendrën Kombëtare të…

34036

Aplikimi për Leje Ndërtimi (e-Lejet)

100634
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Grafiku 4. Shërbimet elektronike niveli 3 dhe 4 më të përdorura nga bizneset
Shërbimet elektronike niveli 3 dhe 4 më të përdorura nga qytetarët:
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Përdorimi i shërbimeve elektronike nga qytetarët
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Grafiku 5. Shërbimet elektronike niveli 3 dhe 4 më të përdorura nga qytetarët
Portali unik qeveritar e-Albania lidhet me Platformën Qeveritare të Ndërveprimit
(Government Gateway), në të cilën gjatë vitit 2017 janë shtuar edhe 5 lidhje të tjera, duke e
çuar në 47 numrin total të sistemeve të lidhura në të që shkëmbejnë të dhëna në kohë reale.
Në vijim paraqitet ecuria e lidhjes së regjistrave elektronikë në Platformën Qeveritare të
Ndërveprimit. Nga grafiku 6, shihet se në fund të vitit 2017, numri ishte 7.8 herë më i madh se
ai i vitit 2013 duke numëruar në total 47 institucione të ndërlidhura (Aneks 1.1 me listën e
regjistrave elektronikë të lidhur në platformë). 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 për vetë punonjësit e
administratës publike.
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Grafiku 6. Regjistrat elektronikë të lidhur në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit 2013 – 2017
Në grafikun 7 vërehet qartë rritje e numrit të transaksioneve të kryera në Platformën
Qeveritare të Ndërveprimit gjatë vitit 2017, periudhë gjatë së cilës janë kryer rreth 26.65
milionë transaksione, shifër e cila është 39 herë më e lartë se numri i transaksioneve të kryera
gjatë gjithë vitit 2013 (683.207 transaksione gjatë këtij viti) dhe është rritur me mbi 1 milion
transaksione në vitin 2017, në krahasim me vitin 2016. Mesatarja mujore e transaksioneve të
kryera gjatë vitit 2017 është 2.2 milionë.

18 | F a q j a

Transaksione në Platformën Qeveritare të
Ndërveprimit
4,000,000
3,500,000
3,000,000

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-

2013

2014

2015

2016

2017

Grafiku 7. Numri i transaksioneve të kryera në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit gjatë viteve
2013 – 2017
Grafiku i mëposhtëm (grafik 8), tregon numrin e shërbimeve të reja elektronike në vitet
2013 – 2017. Në vitin 2017 janë shtuar 62 shërbime të reja duke e rritur totalin e tyre me 38
herë krahasuar me vitin 2013 (Aneks 1.2 mbi listën e plotë të shërbimeve në portalin unik
qeveritar e-Albania). Në portalin qeveritar e-Albania, në fund të vitit 2017, numri i shërbimeve
elektronike niveli 3-4 (sipas UNPAN 2014) ishte 527.
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Grafiku 8. Numri i shërbimeve elektronike niveli 3-4 (sipas UNPAN 2014) në vitet 2013 – 2017
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Më poshtë paraqiten të dhënat mbi regjistrimet e kryera përgjatë vitit 2017, të kategorizuara
në qytetarë dhe biznese. Në grafik shihet përqindja e regjistrimeve të kryera në portalin
qeveritar e-Albania për vitin 2017: 3% e përdoruesve i përkasin profilit biznes dhe 97% e të
regjistruarve i përkasin profilit qytetar. Në total gjatë vitit 2017 janë regjistruar 151,439
përdorues.

Përqindja e të regjistruarve gjatë vitit 2017 sipas profilit të
përdoruesit
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Qytetarë

Biznese

Grafiku 9. Regjistrimet e kryera gjatë vitit 2017, sipas profilit të përdoruesve

Nëpërmjet grafikut 10, paraqitet ecuria e regjistrimeve të kryera në portalin qeveritar eAlbania për vitet 2013 – 2017.
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Grafiku 10. Numri i përdoruesve të rinj, 2013 – 2017
Gjatë vitit 2017 janë regjistruar në portalin qeveritar e-Albania 151.439 përdorues të rinj.
Në total, janë 391.060 të regjistruar deri në 31.12.2017.
Gjatë vitit 2017 janë kryer 702 pagesa elektronike. Është konsultuar 184.995 herë
deklarimi dhe pagesa e kontributeve nga punëdhënësit; janë kërkuar 37,692 herë të dhënat
për faturat e energjisë elektrike; janë depozituar 17.480 bilance vjetore në QKB; janë kërkuar
7.070 ekstrakte të nënshkruara elektronikisht nga QKB-ja; janë kryer 31.495 aplikime për
Maturën Shtetërore; janë kryer 41.744 aplikime për shërbimet e konsullatave; janë konsultuar
27.739 herë kundërvajtjet rrugore; janë kryer 35.053 gjenerime të kartës së shëndetit; janë
gjeneruar 27.559 vërtetime tatimore (si vërtetim për pagimin e kontributeve për individin,
vërtetim për pagim detyrimesh, vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit, kërkesë për vërtetim për
individ të paregjistruar etj); janë gjeneruar 113.548 certifikata familjare dhe personale dhe
4.432 konfirmime për gjendjen aktive të mjetit.
Totali i përdoruesve që kanë marrë asistencë për vitin 2017 është 33.624 përdorues. Në
grafikun 11 vërejmë se gjatë vitit 2017, numri më i lartë i përdoruesve që kanë marrë
asistencë ka qenë muaji korrik dhe dhjetor dhe ai me numrin me të ulët të përdoruesve ka
qenë muaji maj.
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Grafiku 11. Numri i përdoruesve që kanë marrë asistencë për vitin 2017
Grafiku në vijim tregon problematikat më të shpeshta, për të cilat përdoruesit e portalit,
kanë kërkuar asistencë. Vërejmë se gjatë vitit 2017, numri më i lartë i përdoruesve që kanë
marrë asistencë, ka qenë për zhbllokim llogarie/reset fjalëkalimi.
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Grafiku 12. Numri i përdoruesve që kanë marrë asistencë për 10 problematikat kryesore të hasura
për vitin 2017
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1.2.1. Statistika të përdorimit të e-Albania-s nga punonjësit e administratës publike
Portali e-Albania përdoret nga punonjësit e administratës publike për të marrë vërtetime
dhe dokumente të cilat gjenden si shërbime të portalit (me vulë dixhitale) për plotësimin e
dokumentacionit shoqërues të shërbimit të kërkuar nga qytetari. Këto dokumente nuk i
kërkohen më vetë qytetarit gjatë marrjes së një shërbimi publik. “ONE STOP SHOP për
nëpunësit qeveritarë” është porta hyrëse në modulin e gjenerimit të këtyre dokumenteve.
Deri në fund të vitit 2017, janë 29 dokumente me vulë që ofrohen në modul për nëpunësit
e administratës publike që merren me procedurat e ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve me
qëllim përmirësimin e disponueshmërisë, cilësisë dhe transparencës së shërbimeve publike
si dhe reduktimin e kohës se zbatimit të procedurave dhe kostove te administratës publike.
Radhëve, dokumenteve që merren në disa zyra, kohës së harxhuar, por edhe korrupsionit po
iu vjen fundi. Tashmë, nuk është më barrë e qytetarit të paraqitet nga një zyrë në tjetrën për
të mbledhur të gjitha dokumentet e nevojshme në plotësimin e dosjes së aplikimit për një
shërbim publik. Sot, është punonjësi i administratës publike ai që ka detyrën e mbledhjes së
29 dokumenteve (të cilat ofrohen me vulë dixhitale në portalin e-Albania) dhe bashkëlidhjes
së tyre në dosjen e aplikimit të qytetarit.
Me anë të projektit të përshtatjes së përdorimit të portalit e-Albania nga punonjësit e
administratës publike, kemi shembullin konkret ku qytetari nuk ka më nevojë të mbledhë
dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e një shërbimi por mjafton një klikim i sportelistit
për të kërkuar dokumente të cilat janë të disponueshme në portalin e-Albania, në sajë të
shërbimeve elektronike dhe dokumentacioni i qytetarit është gati.
Deri në datën 31/12/2017 janë regjistruar në modul në total 102 institucione dhe 4720
përdorues.
Vetëm 3 muaj pas miratimit të VKM-së Nr. 495, datë 13.09.2017 “Për miratimin e
rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike”, numri i certifikatave të lëshuara në
sportelet e gjendjes civile ka rënë ndjeshëm, ndërkohë që numri i certifikatave të gjendjes
civile të gjeneruara nga portali e-Albania ka pësuar një rritje prej 14 herë.
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Grafiku 13. Nr. i certifikatave të gjendjes civile të gjeneruara nga portali e-Albania
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279.906 certifikata të gjendjes civile të gjeneruara nga portali e-Albania pas miratimit
të VKM-së Nr. 495 të sipërpërmendur, duke iu kursyer qytetarëve 13.995.300 lekë të reja.
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, duke nisur nga muaji Tetor 2017 ofron në portalin
e-Albania 9 (nëntë) shërbime elektronike që merren vetëm online (nuk ofrohen në sportele
fizike), duke eliminuar maksimalisht radhët, burokracitë dhe duke evituar ardhjen e
qytetarit/biznesit në sportel e kështu uljen e nivelit te korrupsionit. Në vetëm 2 muaj numri i
vërtetimeve të tatimeve të gjeneruara nga portali e-Albania ka pësuar një rritje prej 4,6 herë.
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Grafiku 14. Nr. i vërtetimeve të tatimeve të gjeneruara nga portali e-Albania
74.928 vërtetime tatimore të gjeneruara nga portali e-Albania në vetëm dy muaj, duke
iu kursyer bizneseve 18.723 orë pritje nëpër radhë ose dy vite e dy muaj dhe duke
shmangur dhe veprime të tjera burokratike që do të sillnin kosto të tjera për biznesin (duke
konsideruar mesatarisht pritje 15 minuta për një vërtetim).
Për tre shërbimet e mjeteve të ofruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të
Transportit Rrugor, kemi një rritje prej 20% të gjenerimit të dokumenteve me vulë dixhitale, e
treguar kjo edhe në grafikun si më poshtë:
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Grafiku 15. Nr. i vërtetimeve të mjeteve të gjeneruara nga portali e-Albania
Vërtetimi i pensionit dhe karta e shëndetit gjenerohen në kohë reale përmes portalit.
Qytetarët kanë mundësi të aplikojnë për herë të parë apo për rinovim të kartës së shëndetit.
Nga shifrat e nxjerra nga portali e-Albania kemi një rritje prej 50% të gjenerimit të kartës së
shëndetit dhe 30% të gjenerimit të vërtetimit të pensionit për periudhën Tetor 2017 – Dhjetor
2017.
Kategoria ‘e-Prona’ është gjithashtu e pranishme në portal përmes 9 vërtetimeve me
vulë dixhitale, të cilat kanë pasur gjithashtu një rritje prej 12,5% të gjenerimeve në periudhën
Tetor 2017 – Dhjetor 2017.
Së fundmi, implementimi në portalin e-Albania i tre shërbimeve të Qendrës Kombëtare
të Biznesit (Certifikatë regjistrimi, Ekstrakt i thjeshtë dhe Ekstrakt historik), është edhe
shembulli më i afërt i impaktit që kanë shërbimet elektronike me vulë dixhitale te qytetarët dhe
bizneset. Shifrat tregojnë një rritje prej 2,6 herë të gjenerimit të dokumenteve me vulë
dixhitale të ofruara nga Qendra Kombëtare e Biznesit në portalin e-Albania.
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Grafiku 16. Nr. i dokumenteve të biznesit të gjeneruara nga portali e-Albania
Duke bërë krahasimin në nivel institucioni, shohim që për 7 institucionet që ofrojnë
shërbime me vulë dixhitale, si:
1. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC) – 5 shërbime me vulë dixhitale
2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) – 7 shërbime me vulë dixhitale
3. Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH) – 1 shërbim me
vulë dixhitale
4. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR) – 3 shërbime
me vulë dixhitale
5. Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) – 3 shërbime me vulë dixhitale
6. Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH) – 1 shërbim me vulë dixhitale
7. Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP) – 9 shërbime me vulë dixhitale
Ka patur një rritje të aplikimeve për shërbimet elektronike të këtyre institucioneve në
portalin e-Albania.
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Grafiku 17. Nr. i aplikimeve nga portali e-Albania për institucionet që ofrojnë shërbime me vulë
dixhitale
Kemi një rritje prej 74,5% të aplikimeve në total për shërbimet e institucioneve që
ofrojnë shërbime me vulë dixhitale. Kjo rritje pasqyrohet në grafikun e mëposhtëm:
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Grafiku 18. Ecuria e aplikimeve nga portali e-Albania për institucionet që ofrojnë shërbime me vulë
dixhitale

Janë gjeneruar në total për këtë periudhë 177. 080 dokumente me vulë dixhitale, nga
të cilat 131. 841 janë certifikata familjare dhe 16. 821 janë certifikata personale.
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1.3.

Aktivitete promovuese (të renditura kronologjikisht)

Janar 2017
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit prezanton analizën vjetore të vitit
2016
Në një takim të organizuar në ambientet e “Innovation Hub”, Agjencia Kombëtare e
Shoqërisë së Informacionit prezantoi analizën vjetore të vitit 2016. Kreu i AKSHI-t e vlerësoi
portalin qeveritar e-Albania, si arritjen më të madhe sa i takon komunikimit online të qeverisë
me qytetarin dhe biznesin, duke evituar maksimalisht korrupsionin dhe burokracitë e
njëkohësisht duke eliminuar radhët e gjata të qytetarëve dhe bizneseve pranë sporteleve
fizike.
Mars 2017
Promovohet Sistemi i Referimit Elektronik
Në një aktivitet organizuar në Qendrën e Telemjekësisë, pranë Qendrës Spitalore
Universitare "Nënë Tereza", u organizua promovimi i Sistemit të Referimit Elektronik (eReferal), një projekt i realizuar me sukses në bashkëpunim mes Agjencisë Kombëtare të
Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Sistemi i Referimit
Elektronik (e-Referal), i integruar edhe në portalin unik qeveritar e-Albania përmes disa
shërbimeve elektronike, pritet të lehtësojë qytetarët, si dhe do të rrisë edhe më tej besimin e
njerëzve tek sistemi shëndetësor në vend. Sistemi ofron për qytetarët shqiptarë 34 shërbime
elektronike, në dobi të tyre, por edhe të ekipit mjekësor. Sistemi plotëson standardin e sjellë
nga dy shërbime të tjera parësore që janë aktive në portalin e-Albania: shërbimi për Kartën e
Shëndetit dhe ai për Kontrollin Mjekësor Bazë. Në vetvete ato japin një kontribut thelbësor për
regjistrin shëndetësor të popullatës, që është statistikë interaktive shumë e rëndësishme,
ndërkohë që Sistemi i Referimit Elektronik e pasuron më tej atë, duke edukuar gradualisht
popullsinë me një kulturë të re të kërkimit të shërbimeve në këtë drejtim.
Fushatë promovuese në disa prej gjimnazeve të kryeqytetit
Gjatë muajit mars, sektori i Promovimit e-Gov zhvilloi një fushatë promovuese në disa
prej gjimnazeve të kryeqytetit, ku përpara maturantëve u demonstrua procedura e regjistrimit
në portalin e-Albania dhe forma e marrjes së shërbimeve të portalit dedikuar kësaj fashe.
Gjithashtu, takimet me maturantët u shfrytëzuan për të folur edhe rreth shërbimeve të tjera,
që kanë lidhje me qytetarët dhe biznesin.
Prill 2017
Promovohet shërbimi i njësimit të diplomave dhe certifikatave të huaja të arsimit të lartë
Në ambientet e “Innovation Hub”, në Godinën e Inovacionit u prezantua shërbimi “Njësimi
i diplomave dhe certifikatave të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë”, në
praninë e ministres së Arsimit dhe Sportit znj. Lindita Nikolla, ministres së Inovacionit dhe
Administratës Publike, znj. Milena Harito, drejtoreshës së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë
së Informacionit, znj. Mirlinda Karçanaj, drejtuesve të institucioneve të tjera të varësisë,
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specialistëve të fushës dhe përfaqësuesve të medias. Nga përdorimi i shërbimit shkurtohet në
kohë i përfundimit të procedurës: Nga 3 muaj që ka qenë deri më sot, përgjigjja përmes këtij
aplikimi reduktohet në 45 ditë. Gjithashtu kostot financiare lehtësohen; tarifa për çdo diplomë
që kërkohet të njësohet është 2,000 (dy mijë) lekë për aplikimet e kryera online dhe 4,000
(katër mijë) lekë për aplikimet e kryera vetëm në formë shkresore. Për gradat shkencore tarifa
për çdo diplomë që kërkohet të njësohet, është 3,500 (tre mijë e pesëqind) lekë për aplikimet
e kryera online dhe 5,000 (pesë mijë) lekë për aplikimet e kryera vetëm në formë shkresore.
“Albanian ICT Awards”, Peleshi: e-Albania, sukses me shërbimet elektronike
Gara e përvitshme e “Albanian ICT Awards” u finalizua të premten e 28 Prillit 2017, ku
gjatë një mbrëmjeje gala u shpallën fituesit e 7 kategorive të ndryshme, për të cilat konkurruan
mbi 100 projekte. Zëvendëskryeministri Peleshi shprehu vendosmërinë e qeverisë, për të
investuar në këtë sektor të rëndësishëm që prej fillimit të mandatit, duke ilustruar shembuj
suksesi në këtë drejtim. “Në tre vite e gjysmë janë investuar jo pak; janë përmirësuar dhe
pasuruar shërbimet administrative online, të cilat lehtësisht aksesohen nga qytetarët, bizneset
dhe administrata përmes portalit unik qeveritar e-albania. Nga 13 shërbime elektronike që
kishim në 2013-n, sot numërohen 476 shërbime elektronike dhe në total 1204 shërbime, së
bashku me ato informuese. Vitin që shkoi e-Albania u shpall projekti fitues si ‘Shërbimi publik
i vitit’, nga “Albanian ICT Awards”. “Nevojitet që për çdo sektor, që nga energjia, mjekësia,
urbanistika të kemi shërbime online”, u shpreh Peleshi.
Promovime të shërbimeve të portalit që kërkojnë nënshkrimin elektronik të aplikantit
Punonjësit e Sektorit të Promovimit e-Gov kanë marrë pjesë në aktivitete të organizuara
nga Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik në bashkëpunim me bashkitë e qytetit, në
disa qytete në mbarë vendin, për ndërgjegjësimin e qytetarëve lidhur me rëndësinë e
përdorimit të nënshkrimit elektronik. Përfaqësuesit e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit prezantuan disa shembuj shërbimesh, që kërkojnë pajisjen e aplikantit më
nënshkrim elektronik, gjatë fazës së aplikimit.
Maj 2017
Konferenca e ReSPA, Karçanaj: e-Albania, histori suksesi
Shkolla Rajonale e Administratës Publike organizoi në Tiranë dhe Durrës në datat 18 dhe
19 Maj 2017, konferencën me temë "Shpërndarja e Shërbimeve Publike në vendet e Ballkanit
Perëndimor", në të cilën mori pjesë edhe kreu i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit, znj. Mirlinda Karçanaj. Me synim, paraqitjen e gjendjes aktuale në ofrimin e
shërbimeve në të gjithë rajonin, në konferencë, morën një vëmendje të veçantë aspektet
teknike, lidhur me ndikimet që lindin gjatë zbatimit të zgjidhjeve inovative shumë komplekse,
brenda një konteksti publik. Gjithashtu u fol për iniciativat e karakterizuara nga inovacioni dhe
përafrimi i BE-së, me theks të veçantë në modelin shqiptar që po zbatohet aktualisht, duke
identifikuar shembujt konkretë të inovacionit, për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve
publike. Në fjalën e saj, znj. Karçanaj foli shkurtimisht rreth punës së jashtëzakonshme që
kryen institucioni që ajo drejton, ndërsa konkretisht u ndal tek portali e-Albania, një histori
suksesi, si një shembull mjaft i mirë sa i takon komunikimit online mes institucioneve
shtetërore dhe qytetarëve e biznesit. “Portali e-Albania ka pësuar një rritje impresionuese prej
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vitit 2012, kohë kur është themeluar. Nga 14 e-shërbime në vitin 2013 dhe 6 institucione të
lidhura në GG, sot këto shifra janë shumëfishuar përkatësisht me 34 dhe 7 herë. Në
Platformën Qeveritare të Ndërveprimit gjenden institucionet me te rëndësishme te shtetit
shqiptar, si Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve,
Qendra Kombëtare e Bizneseve, Instituti i Sigurimeve Shoqërore e një sërë ministrish. Vitin e
kaluar në GG kaluan mbi 25 milionë transaksione, një rritje 36.6 herësh krahasuar me vitin
2013”, u shpreh znj. Karçanaj. Duke u bazuar në shifra konkrete, kreu i AKSHI-t theksoi se
hovi cilësor që ka patur portali e-Albania e ka shndërruar atë në një brand të padiskutueshëm
zyrtar shqiptar, tek i cili kryhen çdo ditë të vitit, me dhjetëra procedura të qytetarëve dhe
bizneseve, në mënyrën më të mirë, më të shpejtë, duke evituar maksimalisht fenomenet e
korrupsionit dhe bukrokracisë. "Me ofrimin e 1200 shërbimeve elektronike dhe informative,
portali ka përmirësuar aksesin dhe informimin mbi shërbimet publike, ka ndikuar në
ndërgjegjësimin e qytetarëve për cilësinë e marrjes së tyre dhe çka më shumë rëndësi, ka
ndihmuar në uljen e kohës dhe eliminimin e radhëve në sportelet e agjencive publike, duke
reduktuar korrupsionin dhe burokracinë, garantuar barazi në shërbim për qytetarët dhe duke
promovuar transparencën. Më tej, znj. Karçanaj vlerësoi se për 2017 do të ketë edhe 100
shërbime të reja elektronike, ndërsa një hap mjaft i rëndësishëm do të jetë vlera ligjore që do
t'i jepet vulës dixhitale. "Vula dixhitale po implementohet për të gjithë e-shërbimet që
gjenerojnë dokumente administrative si vërtetime apo certifikata, për t’i dhënë vlerë të plotë
ligjore çdo dokumenti të tillë të marrë nga portali", theksoi drejtuesja e AKSHI-t.
Korrik 2017
Xhirimi i spotit publicitar për shërbimet elektronike me vulë dixhitale
Në muajin Korrik nisën xhirimet për realizimin e spotlit publicitar që do të informonte
publikun rreth shërbimeve elektronike në portal me vulë dixhitale. Spoti, pjesë e fushatës
promovuese mediatike të portalit e-Albania, pati në fokus tërheqjen e vëmendjes së
përdoruesve për efektet konkrete për vlerën ligjore të vulës dixhitale, e cila është e njëjtë më
vulën e njomë të institucioneve në dokumentacionet në letër.
Shtator 2017
Qytetarët e bizneset çlirohen nga radhët për certifikata e dokumente – Promovime në
TV
Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.495, datë 13.09.2017 “Për Miratimin e rregullave të
përfitimit të shërbimeve publike elektronike”, vendosi për çlirimin e qytetarëve dhe bizneseve
nga barra e marrjes së certifikatave për t’i përdorur më pas ato në institucionet shtetërore. Ky
vendim sjell me vete një spektër të madh dobish, duke nisur nga evitimi i burokracive dhe
korrupsionit, deri tek shmangia e humbjes së kohës dhe ecejakeve nëpër institucione. Tashmë
e gjithë barra për certifikatat i takon punonjësit të administratës publike, i cili në kohë reale,
me anë të një kompjuteri verifikon të dhënat personale dhe familjare të qytetarit që ka përballë
sportelit në institucionin ku ai është paraqitur. Me anë të këtij vendimi, nëse deri më dje për
një shërbim të caktuar një qytetari i duhej të pajisej me një certifikatë personale apo familjare
për të vazhduar veprimet, sot procedura është tërësisht e thjeshtuar, mjafton që punonjësi i
administratës me anë të kompjuterit të përdorë portalin e-Albania.
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Në vijim të ndryshimeve procedurale, bazave ligjore të miratuara dhe deklaratave
të Kryeministrit dhe ministrave, punonjëset e portalit morën pjesë në disa emisione dhe
kronika televizive për të informuar më në detaje qytetarët.
Çelet edicioni i tretë i Konkursit të Turizmit në portalin e-Albania
Në Ditën Botërore kushtuar Turizmit, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit,
përmes portalit e-Albania hapi siparin e edicionit të tretë të Konkursit të Turizmit. Në mënyrë
simbolike, njoftimi për çeljen e konkursit u bë gjatë një aktiviteti që u zhvillua në qytetin e
Krujës, të organizuar nga Agjencia Kombëtare e Turizmit, në bashkëpunim me Agjencinë për
Zhvillimin Rajonal 2 dhe AKSHI-n, me mbështetjen e Bashkisë së Krujës dhe disa shoqatave
turistike. Specialistët e Drejtorisë së Portalit informuan të pranishmit lidhur me mundësinë për
të aplikuar në konkurs, duke bërë ftesën publike që përdorues ekzistues dhe të rinj t'i
bashkoheshin këtij konkurrimi dhe të merrnin pjesë me foto, video, pikturë dhe ese të
frymëzuar nga udhëtimet e tyre në Shqipëri. Një risi tjetër e konkursit ishte edhe kategoria e
re "NewLogo", që iu hapi mundësinë pjesëmarrësve të sillnin një propozim për një logo të re
të Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Aktiviteti i kësaj dite përfshiu një vizitë në panairin e
Krujës, ku u prezantuan punime nga zejtarët vendas, një takim në ambient të hapur, ku mori
fjalën Ministri i Turizmit dhe Mjedisit, Z. Blendi Klosi, i cili vuri theksin në zhvillimin e turizmit
vendas, si dhe politikat që do të ndiqen, duke kërkuar bashkëpunimin të fortë nga ana e
banorëve të çdo qyteti e fshati në Shqipëri.
Tetor 2017
Fillon transmetimin spoti televiziv e-Albania
Për rreth një muaj rresht u transmetuan ne tre televizione kombëtare dhe tre televizione
informative 299 spote televizive mbi informimin e qytetarëve lidhur me shërbimet elektronike
me vulë dixhitale në portalin e-Albania. Spoti, i titulluar “Mos prit më në radhë: Tani është
shteti që vepron për ty!” promovoi ndryshimin e procedurës së dhënies së shërbimeve publike.
Që këtej e tutje, asnjë qytetar apo biznes nuk ka detyrimin që të paraqesë pranë
institucioneve: vërtetim pensioni, kartën e shëndetit, certifikatë familjare dhe certifikatë
personale etj.
Spoti është promovuar edhe në YouTube dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram,
duke regjistruar mbi 550.000 shikime.
Linku i spotit: https://www.youtube.com/watch?v=O7ynOJQTZdI
Dhjetor 2017
Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit AKSHI – Dhoma Kombëtare e Noterëve
Në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit u nënshkrua
marrëveshja e bashkëpunimit mes kreut të AKSHI-t, znj. Mirlinda Karçanaj dhe Presidentes
së Dhomës së Noterëve, znj. Mimoza Sadushaj. Noterëve në mbarë vendin u hapet rruga
ligjore që t’u vijnë në ndihmë qytetarëve dhe biznesit për përfitimin e shërbimeve publike
të shtetit shqiptar, duke patur kështu një rol të ri në portalin qeveritar e-Albania. Znj. Karçanaj
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u shpreh se qytetarët shqiptarë tashmë çlirohen nga detyrimi për të paraqitur një certifikatë
personale apo familjare, kur paraqiten para një noteri për të marrë një shërbim ligjor prej tyre.
Pjesëmarrje në Kongresin e Dytë të Noterisë
Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit
(AKSHI), znj. Mirlinda Karçanaj mori pjesë në Kongresin e Dytë të Noterisë që u zhvillua më
16 Dhjetor, me temë: “Dixhitalizimi, prioritet i aktivitetit modern të noterisë”. Pjesëmarrja në
konferencë erdhi vetëm pak ditë pas nënshkrimit të një marrëveshjeje mes AKSHI-t dhe
noterëve, qëllimi i të cilës është koordinimi për ofrimin e shërbimeve elektronike nëpërmjet
portalit unik qeveritar e-Albania ndaj subjekteve fizikë dhe juridikë, shtetëror dhe privat, duke
shmangur pengesat administrative, si dhe ofrimin e këtyre shërbimeve në mënyrë më të
shpejtë, efikase, transparente dhe me cilësi më të lartë. "Kjo marrëveshje rregullon pozitën
ligjore të noterëve në përdorimin e të dhënave që gjenerohen nga portali, për qytetarët që
kërkojnë të marrin një shërbim prej tyre. Në momentin kur një qytetar kërkon të kryejë një
procedurë të caktuar në zyrën e noterit, nuk ka më nevoje të ketë me vete certifikatën
personale apo atë familjare, pasi është vetë noteri i cili duke aksesuar portalin, siguron në
kohë reale të dhënat për të. Gjithashtu, përmes marrëveshjes, vetë noterët mund të aplikojnë
për llogari të qytetarëve, në shërbime të ndryshme elektronike të ofruara përmes portalit eAlbania", u shpreh znj. Karçanaj, në fjalën e mbajtur para të pranishmëve.
Shpallen fituesit e edicionit të tretë të Konkursit të Turizmit
Në ambientet e sallës COD, pranë Kryeministrisë u shpallen fituesit e Konkursit të
Turizmit, edicioni i 3-të, që u zhvillua përgjatë tre muajve në portalin unik qeveritar e-Albania.
Mes 120 aplikimeve të mbërritura në kategoritë foto/video, pikturë, ese dhe “NewLogo”, u
shpallen fituesit e tre vendeve të para, në bazë të votave të publikut, si dhe fituesi i kategorisë
“NewLogo”, vlerësuar nga një juri ekspertësh. Në fjalën e saj, znj. Nevila Repishti, drejtore e
Portalit e-Albania falenderoi të gjithë pjesëmarrësit e konkursit, për fotot e videot me imazhe
të mrekullueshme nga vendi ynë, një thesar i jashtëzakonshëm në zemër të Evropës. Duke
shfrytëzuar rastin, znj. Repishti përmendi shkurtimisht arritjet e portalit e-Albania gjatë vitit
2017, ku si pikë kulmore është pikërisht hyrja në fuqi e vulës dixhitale dhe shkarkimi direkt
nga portali 29 dokumenteve të ndryshme, të pajisur me vulë, të vlefshme ligjërisht.
Pjesëmarrje në takimin e organizuar nga ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
me bizneset e vendit
Kreu i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, znj. Mirlinda Karçanaj mori
pjesë të enjten e 27 dhjetorit në takimin e organizuar nga ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e
Sipërmarrjes, znj. Sonila Qato me bizneset e vendit, zhvilluar në ambientet e Kryeministrisë.
Duke folur para të pranishmëve, znj. Karçanaj, përmendi shkurtimisht disa të dhëna
statistikore lidhur me shërbimet që ofrohen në portalin qeveritar e-Albania dedikuar biznesit.
Fillimisht, kreu i AKSHI-t përmendi një prej procedurave më të suksesshme që kryhet prej 3
vjetësh përmes portalit e-Albania, atë të dorëzimit të bilanceve përmbledhëse të bizneseve.
“Besoj se shumëkush këtu e ka përjetuar vite me parë makthin e dorëzimit të bilanceve në
Qendrën Kombëtare të Bizneseve. 2017-a shënoi vitin e tretë që dorëzimi i bilanceve bëhet
vetëm online. Mesatarisht 15 mijë bilance dorëzohen çdo vit në QKB, ndërsa janë evituar
maksimalisht korrupsioni dhe vonesat burokratike. Për ta përmirësuar edhe më tej këtë
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shërbim, po punojmë për të zgjeruar numrin e fushave që paraplotësohen automatikisht nga
sistemet gjatë formularit të dorëzimit të bilancit, për të lehtësuar edhe më tej biznesin, duke i
kursyer kohë dhe duke rritur saktësinë e informacionit të dërguar”, u shpreh znj. Karçanaj.
Fillon transmetimin spoti radiofonik e-Albania
Në kuadër të promovimit të ndryshimin e procedurës së dhënies së shërbimeve publike,
që i heq barrën e mbledhjes së aktualisht 29 dokumenteve qytetarit apo biznesit dhe dorëzimit
të tyre në sportelet e shtetit, është realizuar spot promovues i animuar, i cili është shfaqur
online në një sërë portalesh informuesve shqiptare si dhe me audio në radiot më të ndjekura
shqiptare. Linku i spotit: https://www.youtube.com/watch?v=qMc91pjWYvs

Aktivitete të tjera promovuese, të shpërndara gjatë vitit
Gjatë vitit 2017 janë publikuar në portalet mediatike shqiptare online artikuj të ndryshëm
informues mbi aktivitetin e AKSHI-t dhe të rejat më të fundit nga portali qeveritar e-Albania.
Gjithashtu janë realizuar kronika televizive lidhur me shërbimet e reja elektronike në portal,
Konkursin e Turizmit III, nënshkrimin e marrëveshjes AKSHI – Dhoma Kombëtare e Noterëve
etj. Gjithashtu janë realizuar fushata të ndryshme promovuese në rrjetet sociale (Facebook,
Instagram, YouTube etj) të cilat kanë promovuar spotet e realizuara gjatë vitit, si dhe postime
lidhur me e-shërbimet e reja të shtuara në portal.
Përfaqësues të AKSHI-t kanë qenë të ftuar dhe kanë realizuar dalje televizive në mbi 10
emisione të ndryshme gjatë vitit, ku vlejnë të përmenden disa prej programeve më audiencën
më të lartë si “Zonë e Lirë” dhe ”, “Rudina” në TV Klan, “Wake Up në Top Channel, “7 pa 5”
në Vizion+, ‘Kolaudimi” në InTV, “Ora e Intervistës” në Ora News, “Vila 24” në News 24 etj.
Gjatë tremujorit të fundit të vitit 2017, janë shfaqur në citylight-et e zonave më të
frekuentuara të Tiranës, posterë promovues të portalit e-Albania.
Me rastin e festave të fundvitit, janë dizenjuar dhe printuar fletëpalosje informuese me
motivet e festave, të cilat krahas urimit për një vit të mbarë, pasqyronin informacion të plotë
rreth aktivitetit të portalit gjatë vitit 2017, duke përfshirë lehtësitë që erdhën këtë vit për
qytetarët dhe bizneset dhe disa prej statistikave më mbresëlënëse të 365 ditëve të fundit.
Shënim:
Kontratat e lidhura nga AKSHI për implementimet, mirëmbajtjet e sistemeve ekzistuese, në
fushën TIK për vitin kalendarik 2017 janë kontrata me informacion të klasifikuar dhe për këtë
arsye detajet e tyre nuk mund të jenë pjesë e këtij raporti.
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2. DREJTORIA E BAZAVE TË TË DHËNAVE SHTETËRORE
Drejtoria e Bazave të të Dhënave Shtetërore e ushtron funksionit e tij bazuar në Ligjin Nr.
10 325, datë 23.09.2010 "Për Bazat e të Dhënave Shtetërore", Vendimin e Këshillit të
Ministrave Nr. 945, datë 02.11.2012 “Për miratimin e rregullores “Administrimi i Sistemit të
Bazave të të dhënave Shtetërore”. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, në bazë
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 961, datë 24.11.2010 “Për përcaktimin e Autoritetit
Rregullator Koordinues të Bazave të të Dhënave Shtetërore” dhe Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr.673, datë 22.11.2017 "Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë
së Informacionit", ushtron kompetencën e saj në institucionet publike që krijojnë dhe
administrojnë një ose më shumë baza të dhënash shtetërore, si dhe çdo person juridik privat
në kuadër të bazave të të dhënave shtetërore, që ushtron funksion publik, në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
Dokumentacioni i bazës ligjore në formë elektronike gjendet në linqet më poshtë:









Ligj Nr. 10325 dt. 23.09.2010 “Për bazat e të dhënave shtetërore”
http://akshi.gov.al/Legjislacioni/ligji_10325_per_databazat.pdf
Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 945 dt. 02.11.2012 Për miratimin e Rregullores
“Administrimi i Sistemit të Bazave të të Dhënave Shtetërore”
http://akshi.gov.al/Legjislacioni/vkm_945_02_11_2012.pdf
Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 961 dt. 24.11.2012 Për “Përcaktimin e Autoritetit
rregullator Koordinues të Bazave të të Dhënave Shtetërore”
http://akshi.gov.al/Legjislacioni/vkm_961_per_percaktimin_e_autoritetit_rregullator_k
oordinues_te_bazave_te_te_dhenave_shteteror.pdf
Vendimit i Këshillit të Ministrave Nr.673, datë 22.11.2017 "Për Riorganizimin e
Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit"
https://akshi.gov.al/Legjislacioni/vkm%20673%20dt%2022.11.2017.pdf
Korniza Kombëtare e Ndërveprimit.
http://akshi.gov.al/images/Korniza_kombëtare_e_ndërveprimit.pdf

Drejtoria përbëhet nga dy sektorë.

2.1.

Sektori i Regjistrimit dhe Standardeve të Databazave Shtetërore

Detyra kryesore e këtij sektori është regjistrimi i bazave të të dhënave shtetërore dhe
zbatimi i rregullave bazë, për krijimin dhe administrimin e bazave të të dhënave shtetërore, si
dhe ndërveprimin ndërmjet tyre, për të siguruar përdorimin me efektivitet nga çdo subjekt i
interesuar.
Gjatë vitit 2017 ka vazhduar puna për identifikimin dhe shqyrtimin e kërkesave për
regjistrimin të bazave të të dhënave shtetërore. Korrespondenca ka vazhduar me ato
institucione, të cilat kanë deklaruar se kanë në administrim baza të të dhënave shtetërore.
Gjithashtu, me institucione të cilat po ndërtojnë një bazë të dhëne të re, janë organizuar takime
bashkëpunimi me qëllim përcaktimin e arkitekturës së bazës së të dhënave në përputhje me
kuadrin ligjor.
Gjatë vitit 2017 deri tani i është kthyer përgjigje 44 shkresave për përditësim dhe regjistrim
të dokumentacionit të bazave të të dhënave shtetërore.
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Gjatë vitit viti 2017 është bërë regjistrimi i bazave të të dhënave shtetërore dhe koordinimi
i tyre, në përputhje me përcaktimet e Ligjit Nr.10325 datë 23.09.2010 “Për Bazat e të Dhënave
Shtetërore” dhe aktet nënligjore në fuqi si dhe vlerësimi i dokumentacionit teknik dhe ligjor të
bazës së të dhënave, të institucionit, i cili kërkon të regjistrojë një bazë të dhënash shtetërore
dhe/ose për të ndryshuar përbërjen e të dhënave të mbledhura.
Janë regjistruar gjithsej 42 baza të dhënash shtetërore nga 36 të tilla në vitin 2016.
Institucioni

Nr.

Kodi dbsh

Emri i databazës Shqip

1 05-00-0002

Sistemi i Programit i Buxhetit
Afatmesëm

2 05-00-0003

Sistemi i Menaxhimit të Borxhit dhe
Analizës Financiare

3 05-00-0004

Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë

Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave

4 05-02-0005

Sistemi i Automatizuar i të Dhënave
Doganore

Qendra Kombëtare e
Biznesit

5 05-05-0006

Regjistri Tregtar

6 05-05-0007

Regjistri Kombëtar i Licencave,
Autorizimeve dhe Lejeve

Drejtoria e Përgjithshme e
Pronësisë Industriale

7 05-07-0008

Sistemi i Administrimit të Pronësisë
Industriale

Drejtoria e Përgjthshme
Standardizimit

8 05-06-0009

Sistemi i Manaxhimit të Standardeve

Zyra Qendrore e
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme

9 10-03-0010

Regjistri Elektronik i Pasurive të
Paluajtshme

Drejtoria e Përgjithshme e
Burgjeve

10 10-04-0012

Baza e të Dhënave për Programin e
Dëshmisë së Penalitetit

11 10-04-0060

Menaxhimi i Informacionit të Sistemit
Penitenciar

12 14-00-0013

Ndihma Ekonomike

13 14-00-0070

Regjistri Elektronik Shëndetësor
Kombëtar

14 14-10-0014

Sistemi arkivimit dhe menaxhimit të
dokumenteve (vjetërsia në punë)

Ministria e Financave

Ministria e Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale

Instituti i Sigurimeve
Shoqërore
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15 14-10-0015

Sistemi elektronik për menaxhimin e
kontributeve

16 14-10-0016

Sistemi i Kalkulimit dhe Pagesës së
Përfitimeve

Agjencia e Prokurimit
Publik

17 KM-01-0017

Sistemi elektronik i prokurimit

Dhoma Kombëtare e
Përmbaruesve Gjyqësorë
Privatë

18

Qendra e Shërbimeve
Arsimore

19 09-01-0020

Sistemi i Vlerësimit të Maturës
Shtetërore

20 09-01-0021

Sistemi i Menaxhimit të Informacionit në
IAL

21 09-01-0022

Sistemi i Menaxhimit të Informacionit
Parauniversitar

22 09-01-0023

Sistemi i Provimeve të Shtetit

Agjencia Kombëtare e
Planifikimit të Territorit

23 06-08-0024

Regjistri i Integruar i Territorit

Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor

24 06-02-0025

Regjistri Kombëtar i Mjeteve

25 06-02-0026

Regjistri Kombëtar i Personave të
Aftësuar për Drejtimin e Mjeteve

Shërbimi Kombëtar i
Punësimit

26 14-09-0027

Sistemi i Shërbimeve të Punësimit

Drejtoria e Administratës
Publike

27 KM-08-0028

Sistemi Informatik i Menaxhimit të
Burimeve Njerëzore

Ministria e Zhvillimit Urban

28 06-00-0029

Harta dixhitale e venddepozitimeve të
mbetjeve urbane

Ministria e Drejtësisë

29 10-00-0030

Regjistri Noterial Shqiptar

Drejtoria e Policisë Shtetit

30 02-01-0031

Raportimi Online i Krimit Kompjuterik

31 02-01-0075

Sistemi i Menaxhimit Elektronik të
Gjobave

32 02-02-0032

Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile

Drejtoria e Përgjithshme e
Gjendjes Civile

PJP-060018

Sistemi i Integruar i Administrimit të
Informacionit të Përmbaruesit
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Ministri për Çështjet
Vendore

33 02-00-0033

Sistemi Elektronik për Regjistrimin dhe
Gjurmimin e të Dhënave mbi Rastet e
Korrupsionit dhe Statistikave të
Harmonizuara

Biblioteka Kombëtare e
Shqipërisë

34 11-01-0034

Sistemi i Integruar Bibliotekar

Agjencia e Shërbimit
Arkeologjik

35 11-02-0066

DB gjeografike për regjistrimin e
aktivitetit në terren të ASHA

Autoriteti Rrugor Shqiptar

36 06-03-0068

ARRSH WebGis

Instituti i Monumenteve të
Kulturës “Gani Strazimiri”

37 11-03-0077

Databazë e Monumenteve të Kulturës
të Shqipërisë

Autoriteti Shtetëror për
Informacionin
Gjeohapësinor

38 KM-16-0080

Gjeoportali Kombëtar

Agjencia e Trajtimit të
Pronave

39 10-02-0087

Baza e të Dhënave për Sistemin ATPWEBGIS për Trajtimin e Pronave

Arkivi Qendror Teknik I
Ndërtimit

40 06-05-0112

Arkiva Dixhitale e AQTN

Qendra Kombëtare e
Iventarizimit të Pasurive
Kulturore

41 11-04-0134

Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore

Dhoma Kombëtare e
Noterisë

42

PJP-050128

Sistemi i verifikimit online të akteve
noteriale

Tabela 2. Lista e bazave të të dhënave shtetërore të regjistruara
Përmendim faktin se në proces regjistrimi janë rreth 39 baza të dhënash, të cilat janë duke
plotësuar/përditësuar dokumentacionin tekniko-ligjor.
Me qëllim përshpejtimin e procesit të regjistrimit të bazave të të dhënave shtetërore dhe
për të arritur një komunikim sa më të mirë me institucionet, të cilat administrojnë baza të
dhënash shtetërore janë organizuar takime në nivel ekspertësh në ambientet e AKSHI-t.
Takimet janë mbajtur jo vetëm për bazat e të dhënave shtetërore, por edhe lidhur me projektet
të cilët kanë qëllim ndërtimin e bazave të të dhënave.
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Baza të Dhenash të Regjistruara (për vitin)
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Grafiku 19. Regjistrimi i Bazave të të Dhënave Shtetërore 2014 – 2017
Gjithashtu, gjatë vitit 2017 është rishikuar dhe nxjerrë V.2 i “Aneksi template i
dokumentacionit teknik për regjistrim të bazave të të dhënave”, gjithashtu është hartuar dhe
V.1 i “Aneksi i template për shërbimet që ofrohen prej bazave të të dhënave që regjistrohen si
baza të dhënash shtetërore.”
Në përmbajtje të pikave të cituara, në nenet 11, 12 dhe 13 të VKM-së Nr. 945, datë 2.11.2012,
për miratimin e rregullores “Administrimi i Sistemit të Bazave të të Dhënave Shtetërore”.

2.2.

Sektori i Auditimit të Databazave Shtetërore

Ky sektor përgjigjet për realizimin e auditimeve dhe respektimin e kërkesave ligjore për
bazat e të dhënave shtetërore.
Procesi i auditimit të bazave të të dhënave shtetërore
Përgjegjës për autorizimin nëpërmjet një ekspertize të kualifikuar e të pavarur për
auditimin e Bazave të të Dhënave Shtetërore është Autoriteti Rregullator Koordinues (ARK),
rol të cilin e luan Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), bazuar në VKM
nr. 961 dt. 24.11.2010 “Për përcaktimin e Autoritetit Rregullator Koordinues të Bazave të të
Dhënave Shtetërore”.
Për vitin 2017 janë kryer auditimet, sipas kërkesave të nenit 24, pika 3 të Vendimi të
Këshillit të Ministrave Nr. 945, datë 02.11.2012 për miratimin e rregullores “Administrimi i
Sistemit të Bazave të të Dhënave Shtetërore”. Procedura e auditimit të bazave të të dhënave
shtetërore përfshin si më poshtë:
a) verifikimin e përputhshmërisë me inventarin e aseteve të sistemit;
b) kontrollin nëse baza e të dhënave ka klasën dhe nivelin e sigurimit të përshtatshëm;
c) kontrollin nëse masat e sigurisë janë përzgjedhur dhe zbatohen në pajtueshmëri me
kuadrin ligjor në fuqi;
d) shqyrtimin e dokumentacionit teknik të bazës së të dhënave;
38 | F a q j a

Gjatë vitit 2017, Sektori i Auditimi i Bazave të të Dhënave Shtetërore ka vijuar proceset e
punës, sipas planit të parashikuar në janar të vitit 2017. Bazat e të Dhënave Shtetërore, që
tashmë janë regjistruar pranë ARK/AKSHI, do t’i nënshtrohen procesit të auditimit sipas planit
të paracaktuar. Gjatë këtij viti, është kryer auditimi në përputhje me përcaktimet e Ligjit
Nr.10325, datë 23.09.2010 “Për Bazat e të Dhënave Shtetërore” dhe aktet nënligjore në fuqi.
Është kryer auditimi gjithsej në 13 baza të dhënash shtetërore, në 8 institucione
administruese të këtyre bazave të të dhënave shtetërore.
Institucioni

Nr.

Kodi

Baza e të dhënave shtetërore

Ministria e Financave

1

05-00-0002

Programi i Buxhetit Afatmesëm (PBA)

05-00-0003

Sistemi i Menaxhimit të Borxhit dhe
Analizës Finanaciare (DMFAS)

05-00-0004

Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë
(SIFQ)

2
3
Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave

4

05-02-0005 Sistemi i automatizuar për të dhënave
doganore (ASYCUDA)

Qendra Kombëtare e Biznesit

5

05-05-0006 Regjistri Tregtar (eRegister)

6

05-05-0007 Regjistri Kombëtar i Licencave,
Autorizimeve dhe Lejeve

Drejtoria e Përgjithshme e
Patentave dhe Markave

7

05-07-0008 Sistemi i Administrimit të Pronësisë
Industriale (SAPI)

Drejtoria e Përgjithshme
Standardizimit

8

05-06-0009 Sistemi i Manaxhimit të Standardeve

Drejtoria e Përgjithshme e
Burgjeve

9

10-04-0012 Programi i Dëshmisë së Penalitetit

Ministria e Mirëqënies
Sociale dhe Rinisë

10

14-00-0013 Ndihma Ekonomike (NE)

Instituti i Sigurimeve
Shoqërore

11

14-10-0014 Sistemi arkivimit dhe menaxhimit te
dokumentave (39rocedura ne pune)
DMAIS

12

14-10-0015 Sistemi elektronik për menaxhimin e
kontributeve (CMIS)

13

14-10-0016 Sistemi i Kalkulimit dhe Pagesës së
Përfitimeve (PCAMS)

Tabela 3. Lista e bazave të të dhënave të audituara gjatë 2017-s
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Gjithashtu gjatë vitit 2017 është rishikuar v.2 i “Dokumentacioni të Procedurave të Auditimit
të Bazave të të Dhënave”, ku përfshihet: “Rregullorja Proceduriale e Auditimit të Bazave të të
Dhënave Shtetërore”, “Manuali i Auditimit”, “Matrica e Auditimit”, “Aktet e Kostatimit
(Procesverbalet)”, “Template për Raportin e Auditimit”, në përmbajtje të pikave të cituara në
nenet 24 dhe 25 të VKM-së Nr. 945, datë 2.11.2012 për miratimin e rregullores “Administrimi
i Sistemit të Bazave të të Dhënave Shtetërore”.
Baza të Dhenash të Audituara (për vitin)

Baza të Dhënash të Audituara (total)
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Grafiku 20. Auditimi i Bazave të të Dhënave Shtetërore

Problematikat gjatë procesit të auditimit të bazave të të dhënave shtetërore
Disa nga problematikat më kryesore, të evidentuara në bazat e të dhënave shtetërore janë:
Në 8 (tetë) institucione, që kemi kryer procesin e auditimit, për bazat e të dhënave në
administrim të tyre, gjatë 2017, grupet e ngritura, kanë vërejtur deri më tani këto mangësi në
auditimet e zhvilluara:
-

-

Mungesa e përditësimit të dokumentacioni teknik të dorëzuar në ARK, në rastet kur bazat
e të dhënave shtetërore kanë pësuar ndryshime (upgrade) në sistemet e tyre në një
infrastrukturë të re apo në atë ekzistuese. Këto ndryshime duhet të ishin depozituar pranë
ARK/AKSHI, në bazë të nenit 6, të VKM 945, datë 02.11.2012.
Institucionet kanë dokumentacione jo në gjuhën shqipe.
Institucionet nuk kanë një rregullore për administrimin e bazës së të dhënave të miratuar
nga titullari i institucionit.
Kontrollet e Nivelit dhe Nënklasave të Sigurisë – verifikimin e nivelit të sigurisë të dorëzuar
në dokumentacion gjatë regjistrimit të bazës së të dhënave me nivelin që formohet nga
klasat e sigurisë (disponueshmëri, integritet dhe konfidencialitet) nuk është ai i nuk është
i njëjtë nga ai çfarë kanë dorëzuar. Gjithashtu nga institucioni nuk është dokumentuar
analiza e sigurisë në varësi të së cilës përcaktohen nënklasat e sigurisë, të pavarura nga
njëra-tjetra, siç kërkohet në bazë të nenit 17, pika 1 të VKM-së 945, datë 02.11.2012.
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2.3.

Plani i Auditimit për vitin 2018

Gjatë vitit 2017, Sektori i Auditimit ka përmbyllur gjithsej 13 auditime bazash të dhënash
shtetërore. Përsa i përket planit të punës për auditim në terren, i cili ndryshon në mënyrë
periodike pasi në një moment të caktuar mund t’i jepet prioritet një baze të dhënash, e cila
mund të mos ishte parashikuar më parë do fillojë të zbatohet në fillim të muajit Janar të 2018,
në këtë plan renditja e bazave të të dhënave që do të auditohen është vendosur sipas një
rregulli që është menduar nga Drejtoria e Bazave të të Dhënave Shtetërore. Me prioritet të
lartë për t’u audituar do të jenë bazat e të dhënave të cilat janë të regjistruar me herët dhe
kanë nivel të lartë sigurie.

2.4.

Procesi i ndërveprimit të Bazave të të Dhënave Shtetërore

Ndërveprimi, në kontekstin e ofrimit të shërbimeve publike, është aftësia e organizatave
të ndryshme për të bashkëvepruar në qëllime të përbashkëta, duke përfshirë ndarjen e
informacionit dhe njohurive nëpërmjet proceseve të tyre të punës, të realizuara këto midis
shkëmbimit të të dhënave ndërmjet sistemeve të tyre përkatëse TIK. Komunikimi në
Platformën Qeveritare të Ndërveprimit bëhet i mundur sipas nenit 9 pika 5 të VKM-së Nr.945
Datë 02.11.2012 për miratimin e rregullores “Administrimi i Sistemit të Bazave të të Dhënave
Shtetërore”. Duke ju referuar nenit 8 të Ligjit Nr. 10 325, datë 23.09.2010, “Për Bazat e të
Dhënave Shtetërore”: “...ndërveprimi ndërmjet bazave të të dhënave shtetërore bëhet vetëm
me të dhënat parësore...”. Ndërveprimi i bazave të të dhënave shtetërore realizohet nëpërmjet
Platformës Qeveritare të Ndërveprimit, e cila është një platformë kyçe e realizimit të
ndërveprimit të sistemeve të çdo institucioni publik ose referuar dhe nenit 2, pika 1b) i Ligjit
Nr. 10 325, datë 23.09.2010, “Për Bazat e të Dhënave Shtetërore”: “...administratorët e
Bazave të të Dhënave që krijohen ose administrohen nga çdo person juridik privat, që ushtron
funksion publik, në përputhje me legjislacionin në fuqi...”.
Qëllimi i Ndërveprimit:
 Të nxisë dhe mbështesë shpërndarjen e shërbimeve publike, duke nxitur
ndërveprimin ndërmjet sektorëve;
 Të udhëzojë administratën publike, në mënyrë që të ofrojë shërbime publike për
biznesin dhe qytetarët, në një platformë të orientuar nga qytetari dhe shërbimet;
 Ndërtimi i një platforme, në të cilën të jenë të integruara të gjitha sistemet informatike
që ofrojnë shërbime publike.
Aktualisht, në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit, ndërveprojnë:





12 institucione të ndërlidhura në 2014;
29 institucione të ndërlidhura deri më 2015;
37 institucione të ndërlidhura deri më 2016;
47 institucione të ndërlidhura deri më 2017;

Duke u nisur nga sa më lart, deri tani është punuar për koordinimin e hapave të punës për
ndërveprim të bazave të të dhënave shtetërore, që janë në zhvillim e sipër, si edhe për ato
baza të dhënash shtetërore, të cilat do të ndërtohen në të ardhmen. Janë shqyrtuar të gjitha
shkresat që kanë ardhur dhe janë kthyer përgjigje brenda afateve të parashikuar në ligj.
Drejtoria e Bazave të të Dhënave Shtetërore gjatë vitit 2017 ka marrë në shqyrtim 4 shkresa
për ndërveprimin e bazave të të dhënave shtetërore.
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Insitucione të Ndërlidhura GG(për vitin)
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Grafiku 21 Institucione të ndërlidhura në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit

2.5.

Detyrat të tjera

Përveç detyrave kryesore me të cilat ka të bëjë drejtoria, bazuar në funksionalitete që
rrjedhin nga kuadri ligjor, janë realizuar dhe detyra të tjera të ngarkuara, të cilat janë:





Nënshkrimi Elektronik
Platforma e Oracle Audit Vault dhe infrastruktura ODA X3-2
Shqyrtimi i projekteve që kanë lidhje me bazat e të dhënave
Ndjekja e kontratave

Nënshkrimi elektronik
Nënshkrimi elektronik është një mjet verifikimi elektronik, i cili zakonisht përcaktohet si
verifikim i identitetit të zotëruesit dhe të dhënave të nënshkruara. Nënshkrimi elektronik
garanton integritetin e të dhënave dhe siguron fshehtësinë e përmbajtjes së dokumentit
elektronik. Gjithashtu, nënshkrimi elektronik shërben për të ndaluar ndryshimin e një
dokumenti elektronik, nga persona të paautorizuar. AKSHI bën të mundur pajisjen me
Nënshkrim Elektronik të individëve që disponojnë një licencë apo certifikatë, që janë biznes
apo persona fizikë. Fluksi i madh i aplikimeve për t’u pajisur me nënshkrim elektronik, ka bërë
që ky shërbim të ofrohet çdo ditë të javës, duke asistuar qytetarët në kryerjen e shërbimit, për
t’u pajisur me nënshkrim elektronik.

Platforma e Oracle Database Appliance X3-2 (ODA X3-2) dhe sistemet e Oracle Audit Vault
Pranë AKSHI-t ekziston platforma Oracle Database Appliance X3-2 (ODA X3-2), një
platformë e përberë nga servera, storage, pajisje rrjeti te pajisura me software për cluster,
databazë Oracle dhe e pajisur me software virtualizimi, Oracle VM që mundëson krijimin e
makinave virtuale brenda platformës. Kjo platformë mundëson shërbime databaze high
availability për aplikime data warehousing dhe OLTP (On Line Transactional Processing).
Hardwar-et dhe Softwar-et janë projektuar në mënyrë të tillë që konfigurimi të jetë sa më i
thjeshtë. Database Appliance X3-2, si platformë virtualizimi krijon fleksibilitetin e izolimit te
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software të databazës Oracle nga makinat e tjera virtuale. Në makinat virtuale është instaluar
Oracle Linux si dhe Oracle Audit Vault 12.1.2.
Në këtë infrastrukturë aktulisht janë të virtualizuara dhe sistemet Oracle Audit Vault për:






Bazën e të dhënave Sistemi i Automatizuar i të Dhënave Doganore të Drejtorisë së
Përgjithshme të Doganave;
Bazën e të dhënave Sistemi Elektronik i Prokurimit të Agjencisë së Prokurimit Publik;
Bazën e të dhënave CMIS (Sistemi i Menaxhimit te Kontributreve) të Institutit e
Sigurimeve Shoqërore ;
Bazën e të Dhënave të SIFQ (Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë) të Drejtorisë së
Përgjithshme të Thesarit;

Është parashikuar që në fillim të vitit 2018 të shtohet numri i bazave të të dhënave që do
të kenë të instaluar agjentin e Oracle Audit Vault. Në serverët e këtyre bazave të dhënave, të
cilat gjenden pranë institucioneve përkatëse do të instalohen agjentët të cilët do të
komunikojnë me serverët përkatës të Audit Vault nëpërmjet rrjetit Gov-Net. Numri i bazave të
të dhenave që do të auditohen me Oracle Audit Vault shkon në 11 nga 4 që ishin deri në
nëntor 2017. Përzgjedhja e tyre është bërë duke u bazuar në nivelin e klasës së sigurisë, janë
përzgjedhur bazat e të dhënave me nivel të lartë sigurie.

Shqyrtimi i projekteve që kanë lidhje me bazat e të dhënave
Drejtoria e Bazave të të Dhënave ka shqyrtuar dhe po shqyrton në vazhdim projekte, të
cilat kanë të bëjnë me ndërtimin apo përmirësimin e bazave të të dhënave shtetërore.
Afërsisht, janë shqyrtuar rreth 8 projekte të ardhura për miratim pranë AKSHI-t.

Ndjekja e projekteve
Personeli i Drejtorisë së Bazave të të Dhënave, përveç detyrave të lartpërmendura,
angazhohet dhe në ndjekjen e kontratave që institucioni po zbaton, si dhe në procedura
prokurimi ku është e nevojshme ekspertiza në fushën e bazave të të dhënave shtetërore.
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3. DREJTORIA E INFRASTRUKTURËS
Në përputhje me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 673 datë 22.11.2017 "Për
Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit", si edhe Urdhrit Nr. 59
datë 23.04.2015 “Për miratimin e Strukturës dhe të Organikës së Agjencisë Kombëtare të
Shoqërisë së Informacionit, Drejtoria e Infrastrukturës e-Gov përbëhet nga dy sektorë:
1. Sektori i Administrimit të Rrjetit Govnet
2. Sektori i Serverëve dhe Infrastrukturës mbështetëse të sistemeve.
Drejtoria e Infrastrukturës menaxhon dhe mirëmban rrjetin fizik me fibër optike, pjesën
akses dhe shpërndarje të tij, komunikimet e brendshme dhe ato të jashtme. Gjithashtu, ajo
është përgjegjëse për krijimin e një infrastrukture të qëndrueshme rrjeti, për të siguruar punën
e shërbimeve në rrjetin e sistemeve e-Gov, për lidhjen e institucioneve të reja në këtë rrjet,
për marrjen e shërbimeve, menaxhimin e lidhjeve ekzistuese, si dhe ofrimin e shërbimit të
furnizimit me internet, për institucionet e administratës publike.

3.1.

Sektori i Administrimit të Rrjetit Govnet

Optimizim të sistemeve të monitorimit për pajisjet e rrjetit me qëllim kryesor rritjen e
performancës së këtyre sistemeve, azhornim i pajisjeve nën monitorim dhe krijmi/mbledhja e
informacioneve apo raporteve për një tast të caktuar në një kohë sa më të shpejtë.
1. Optimizimi i sistemit të monitorimit të trafikut dhe rrjetit - Cacti – Është azhornuar sistemi
me të gjitha pajisjet e reja të rrjetit për infrastrukturat e mëposhtme:
a) Core(Data Center)
b) Rrjeti i Distribucionit dhe Aksesit
c) DIS servers
d) PKI Site
e) e-Albania, Production dhe TEST
Janë azhornuar skemat e rrjetit për të gjitha këto infrastruktura për të monitoruar
kalimin (flow) e trafikut të këtyre rrjeteve, për qëllim të analizës së trafikut, matje të
performancës së rrjetit, etj. Gjithashtu, për të gjitha Firewall-et e implementuara (Fortinet,
Checkpoint, ASA), në infrastrukturën e rrjetit, është bërë i mundur kalimi i log-eve në Splunk,
në mënyrë që çdo veprim dhe ndryshim të jetë lehtësisht i gjurmueshëm në rast
problematikash. Log-et e konfiguruara në Splunk për sisteme kritike si Checkpoint apo disa
prej firewall-eve Fortinet, dërgohen edhe automatikisht tek netadmin@akshi.gov.al, i cili
monitorohet nga sektori.
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Figura 1. Paraqitje nga Sistemi i Monitorimit Cacti, skemat kryesore të monitorimit
Skemat në figurën më sipër janë azhornuar me ndryshimet përkatëse të bëra gjatë vitit 2017.
2.

Sistem i identifikimit të shërbimeve - Observer - Sistem me qëllim kryesor
identifikimin e shpejtë të funksionit të portave të rrjetit (porta ku lidhen institucionet e
ndryshme, kapaciteti internet i përcaktuar, shërbimet që marrin, etj. Porta ku lidhen
Upstream Provider, Servera, DIS-et, sisteme të hostuara, user-a etj), monitorimi i
trafikut. Ky sistem gjatë vitit 2017 është azhornuar dhe optimizuar në mënyrë që të
shërbejë sa më mirë, për të identifikuar problematika të ndryshme.
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Figura 2. Paraqitje e profilit të portave
Funksioni tjetër i rëndësishëm është instalimi i skripteve të cilat bëjnë back-up ditore
të automatizuara për gjithë pajisjet Cisco të rrjetit, Firewall-et ASA, Firewall-et Fortinet. Gjatë
2016 sistemi është populluar me skripte të reja në shërbim të back up-eve. Gjithashtu skriptet
ekzistuese janë optimizuar për të ruajtur sa më mirë konfigurimet e pajisjeve të ndryshme të
rrjetit.

Figura 3. Folderat dhe scriptet e back up-it

3.

Sistem i Inventarit - DCIM - Sistem për inventarizim të automatizuar të të gjithë
aseteve të Data Center-it, ku përfshin pajisje rrjeti, sisteme etj. Nxjerrja e raporteve të
kapaciteteve Data Center.
46 | F a q j a

Figura 4. Paraqitje e panelit kryesor të AKSHI-DCIM, hapësirat e zëna, energjia e shpenzuar, etj.
Gjatë vitit 2017, pranë AKSHI-t kanë ardhur kërkesa të shumta të kolokimeve fizike, si
edhe janë implementuar disa projekte të institucionit tonë. Pajisjet hardware të vendosura në
Data Center-in Qeveritar janë pasqyruar në këtë sistem dhe azhornohen rregullisht pas çdo
ndryshimi.
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Figura 5. Paraqitje e hapësirave të zëna në një rack, network-room

4.

Cisco LMS, Cisco Prime – Upgrade i këtyre sistemeve në versionet më të fundit të
sistemeve operative. Azhornimi i listës së pajisjeve, të cilat janë nën monitorim.
Konfigurim i pajisjeve të rrjetit për dërgimin e log-eve tek këto sisteme.
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5.

Optimizime në rrjet – Qëllimi kryesor rritja e performancës së rrjetit për të ofruar
shërbime cilësore:
 Optimizim i rrjetit MPLS, ndryshimet përkatëse në të gjitha paisjet e rrjetit (Router
dhe switch) të shpërndara në institucione
 Shtim i konfigurimeve në router-in për agregimin e trafikut të DIS serverëve të
instaluar në Data Center.
 Update IOS dhe firmware, për gjithë pajisjet e rrjetit Cisco dhe Fortinet.
 Update i firmware-t për Firewall-et Checkpoint dhe optimizimi i sesioneve të tyre,
për mbrojtjen nga sulmet DDoS.
 Update i firmware për Access Points, për rrjetin WiFi.
 Optimizim i prefix-list-ave, për të kontrolluar routimet OSPF midis core-router-ëve
dhe firewall-eve të shërbimeve, për të shmangur routing-loops.
 Përmirësim i rrjetit akses për Public Cloud, rritja e redundances.

6. Implementim i Projekteve – Qëllimi kryesor është integrimi i sistemeve të reja të
administratës dhe të vetë AKSHI në rrjetin GovNet:

Ngritja e infrastrukturës së rrjetit dhe akseseve nga publiku për Modulin e
Administratës Publike në portalin Qeveritar E-Albania.
 Integrimi në infrastrukturën e rrjetit të Modulit për Administratën Publike për 5
institucionet e para, MAS, DPDetare, ALUIZNI, AKT dhe AMF.

Ofrim i infrastrukturës së rrjetit për institucionet të cilat serverët DIS i hostojnë në
DataCenter-in Qeveritar. Suport në lidhje me komunikimet midis shërbimeve të
ndryshme në kuadër të shtimit të shërbimeve në portalin qeveritar e-Albania.

Integrimi në rrjetin e portalit qeveritar e-Albania dhe realizimi i komunikimit me
webservice-t e institucioneve të ndryshme, për mundësimin e shtimit të 62
shërbimeve të reja.

7. Lidhje të reja të institucioneve në Govnet
Gjatë vitit 2017 është bërë e mundur lidhja me fibër optike e 5 institucioneve të reja.
Gjithashtu është bërë transferimi i lidhjeve për rreth 6 institucione për shkak të ndryshimit të
vendndodhjes. Është ofruar shërbim akses i sigurt në internet dhe shërbime e-Gov për të
gjithë këto institucione.
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Grafiku 22. Paraqitje grafike e lidhjeve në Govnet
8. Rritja e kapacitetit të internetit për institucionet e lidhura ne rrjetin Qeveritar
Govnet
Në vitin 2017, AKSHI ka rritur bandwidth-in e e internetit për të tre linjat që ajo zotëron për
ofrimin e shërbimit. Rritja e bandwidth-it nga 1.5 Gbit/s në 1.8 Gbit/s ka mundësuar edhe
shtimin e kapacitetit për secilin nga institucionet e lidhura në rrjetin GovNet, duke mundësuar
një performancë më të lartë shërbimi për të gjitha këto institucione dhe liruar trafikun e rrjetit
në mënyrë të ndjeshme. Shtimi i institucioneve në rrjetin GovNet gjatë viteve të fundit dhe
shtimi i shërbimeve elektronike të hostuara pranë AKSHI-t ka sjellë nevojën e një rritjeje të
tillë, për të suportuar sa më mirë administratën publike dhe qytetarët.

3.2.

Sektori i Serverëve dhe Infrastrukturës Mbështetëse të Sistemeve

1. Upgrade i firmware të BIOS dhe drivers per “Private Cloud” dhe “Public Cloud”
Është bërë upgrade i firmware, drivers dhe platformës së menaxhimit për të gjitha nyjet e
“Private Cloud” dhe “Public Cloud” ne funksion te rritjes se performancës dhe maksimizimin e
sigurisë sipas rekomandimeve zyrtare nga Microsoft.
2. Rritja e Kapaciteteve ne Datacenterin Qeveritar.
Është kryer gjithashtu rritja e kapaciteteve te Datacenterit Qeveritar me shtimin e një
“Hybrid Cloud”, i cili synon rritjen e performancës se “Private Cloud” dhe ”Public Cloud” me
tete nyje ne total.
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Figura 6. Paraqitja e Node-ve të Hybrid Cloud

3. Hostim fizik/vendndodhje e përbashkët (co-location) në Data Center Qeveritar
AKSHI, me anë të Data Center-it Qeveritar, të ndërtuar në ambientet e tij, ofron hapësirë
fizike - Rack, hapësire "U" në Rack për shërbimet e institucioneve qeveritare. Nëpërmjet Data
Center sigurohen kushtet më optimale të energjisë, ftohjes, konektivitetit dhe sigurisë për këto
pajisje. Data Center Qeveritar është i pari këtij lloji në Republikën e Shqipërisë dhe është
ideuar të ofrojë ambient vendosjeje 100 % të sigurt nga ana fizike dhe logjike për shërbimin
që ai ofron.
Gjatë vitit 2017 është ofruar ky shërbim për 6 institucione të tjera duke e çuar numrin total
në 49. Janë përfunduar konfigurimet në rrjet për lidhjen e platformave të hostuara, integrimin
në GovNet dhe publikimin e tyre sipas kërkesave specifike.
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Grafiku 23. Paraqitje grafike e sistemeve të hostuara fizikisht në Data Center
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4. Shërbim hostimi për portale web dhe për sisteme informacioni të administratës
publike
AKSHI ofron shërbimin e hostimit të portaleve zyrtare si dhe të sistemeve të informacionit
të administratës publike në "Public Cloud" dhe “cPanel”, të ndërtuar nga AKSHI, në shërbim
të institucioneve të qeverisë shqiptare. Gjatë vitit 2017 është bërë e mundur shtimi i 62 faqeve
web dhe portale.
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Grafiku 24. Paraqitje grafike e web-faqeve/portaleve të hostuara në Cloud-in e AKSHI-t

5. Shërbim DNS Publik dhe Privat
AKSHI, nëpërmjet zgjerimit të rrjetit Govnet, i cili është një rrjet privat qeveritar në Fibër
Optike (FO) dhe nëpërmjet infrastrukturës CORE NETWORK dhe DISTRIBUTION
NETWORK, e ndërtuar nga pajisje të një teknologjie të fundit dhe me një siguri të avancuar,
ka arritur të jetë prezent në pjesën më të madhe të institucioneve qeveritare duke shpërndarë
internet dhe shërbime të tjera të përqendruara. Një nga këto shërbime, është edhe DNS privat
dhe publik, që ofron Agjencia për institucionet qeveritare. DNS publik shërben për të lidhur
informacionin që përmban zona e domain me IP publike të përcaktuara. DNS private shërben
për të lidhur informacionin që përmban zona e domain me IP private, të cilat janë të arritshme
për institucionet e lidhura në GovNet.
Ky shërbim është ofruar për 51 institucione te tjera gjatë vitit 2017 duke e çuar numrin total
në 354 zona. Gjithashtu janë optimizuar me tej parametra specifike për të gjithë zonat e
konfiguruara në DNS dhe janë kryer të gjitha përditësimet për të rritur performancën e këtij
sistemi dhe për të rritur nivelin e mbrojtjes.

52 | F a q j a

Numri i zonave në DNS
400
354
350
303
300

260
231

250
200

159

150
100

77

50
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Numri i zonave ne DNS

Grafiku 25. Paraqitje grafike e numrit të zonave në DNS-të publike
6. Ndërlidhja e “Private Cloud”, “Public Cloud” dhe “Hybrid Cloud”.
Gjatë vitit 2017, është realizuar ndërlidhja e tre Cloud-eve te Datacenter-it Qeveritar me
njeri tjetrin me qëllim migrimin e sistemeve dhe platformave midis ambienteve pa patur
ndërprerje të shërbimit.
7. Përditësimi Sistemeve Operative për Serverët virtualë të dedikuar.
AKSHI ofron server virtualë të dedikuar të gjithë institucioneve qeveritare nëpërmjet
“Public Cloud” dhe “Private Cloud”. Gjate këtij viti janë përditësuar të gjithë sistemet operative
që ofrohen në këta serverë (Windows/Linux) në versionet më të fundit të publikuara nga vetë
kompanitë prodhuese.
8. Lidhja e infrastrukturës se “Public Cloud” me Microsoft Azure.
Gjatë vitit 2017, është realizuar lidhja e VPN Site-to-Site midis AKSHI “Public Cloud” dhe
Microsoft Azure. Kjo lidhje synon zgjatimin e Datacenter-it Qeveritar drejt Cloud-it Publik të
Microsoft për hostimin e pjesës publike të serverëve ose aplikacioneve (front-end) të cilët
komunikojnë me Datacenter-in e AKSHI në mënyre private për te tërhequr në të dhënat e
nevojshme.
Ne ketë cloud është ndërtuar gjithashtu edhe Nameserver3 (i deklaruar ne AKEP), i cili
mbështet 2 Nameserverat publik ekzistues të ndërtuar në Datacenter-in e AKSHI.

53 | F a q j a

4. DREJTORIA E SISTEMEVE e-GOV
Në përputhje me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 673 datë 22.11.2017 "Për
Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit", Drejtoria e Sistemeve
e-Gov ka në përbërje 2 sektorë:
1. Sektori i Menaxhimit të Sistemeve
2. Sektori i Programimit dhe Zhvillimit
Drejtoria e Sistemeve e-Gov menaxhon dhe mirëmban sistemet elektronike qeveritare që
zotëron Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, në shërbim të vetë Agjencisë ose
më gjerë, të qeverisë dhe institucioneve qeveritare. Ajo punon ngushtë me drejtoritë e tjera
për ofrimin e shërbimeve të përqendruara qeveritare. Po ashtu zhvillon sisteme informatike
në funksion të nevojave të Agjencisë, Kryeministrisë ose institucioneve qeveritare.

4.1.

Sektori i Menaxhimit të Sistemeve

Gjatë vitit 2017, sektori i Menaxhimit të Sistemeve ka realizuar ofrimin e shërbimeve dhe
mbajtjen e sistemeve online 24/7.
AKSHI ka një infrastrukturë të ngritur si Data Center që shërben për dhënien e një sërë
shërbimesh të rëndësishme për institucionet publike. Shërbimet e ofruara përfshijnë:
 Posta elektronike qeveritare (Gov-mail);
 Autentifikim dhe identifikim të sigurt (Active Directory);
 Licencim qendror i sistemeve operative klientë të Microsoft;
 Menaxhim qendror i mbrojtjes antivirus;
 Komunikim tekst i menjëhershëm, video dhe zanor;
 Instalim automatik dhe qendror të aplikimeve;
 Update të sistemeve klient dhe server;
 Shërbimi i personalizuar OneDrive;
Realizimet e listuara më poshtë kanë tregues në rritje të performancës.

4.1.1. Active Directory
AKSHI ofron mundësinë për realizimin e menaxhimit dhe administrimit qendror të PC-ve
dhe përdoruesve. Si sistem bazë përdoret Microsoft Active Directory, i cili menaxhon
autorizimin, autentikimin dhe identifikimin e përdoruesve. Sistemi bazë ku është ngritur Active
Directory është bërë upgrade në Windows Server 2012 R2.
Topologjia e rrjetit të Active Directory përbehet nga (4) katër Domain Controller në site
qendror dhe (8) tetë RODC – Read Only DC, kjo për arsye sigurie, të shpërndara nëpër site
për të ofruar shërbime të domainit.
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AKSHI mirëmban të gjithë infrastrukturën e sistemit të Active Directory jo vetëm në
Datacenter por edhe në site-t e institucioneve, së bashku me rolet e ngritura mbi të: DNS dhe
File Server në disa site.
Roli i DHCP është implementuar në Datacenter e AKSHI, si një shërbim i qendërzuar dhe
me disponueshmëri të lartë dhe aktualisht janë dy serverë DHCP të cilët lëshojnë IP për të
gjithë kompjuterët e ministrive dhe institucioneve.
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Grafiku 26. Numri i përdoruesve në Active Directory





Numri i institucioneve me akses në DC për menaxhim Active Directory Users and
Computers – 35.
Numri total i përdoruesve në AD është aktualisht 20.017.
Vërehet se numri i përdoruesve prej vitit 2016 në vitin 2017 ka pësuar rritje me 8%.

4.1.2. Shërbimi i ofrimit të postës elektronike zyrtare për administratën publike
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) nëpërmjet infrastrukturës së saj
për shërbimet e përqendruara ofron shërbimin e postës elektronike sipas standardeve në
formatin "emer.mbiemer@institucioni.gov.al" për institucionet publike në nivel qendror dhe
disa institucione të pavarura. Ky shërbim ofrohet në një cilësi të lartë, duke përfshirë sigurinë
ndaj spam, malware, virus etj, si dhe duke garantuar një shërbim 24 orë në ditë për 365 ditë
të vitit. Shërbimi gjithashtu përfshin edhe suportin teknik (helpdesk) ndaj institucioneve
përfituese.
Gjatë vitit 2017 ky shërbim është ofruar për rreth 3.797 përdorues te rinj, duke arritur në
një total prej 19.632 mailbox-esh. Më poshtë grafiku i ecurisë në vite.
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Grafiku 27. Posta elektronike zyrtare për administratën publike
Institucione që marrin shërbimin e postës elektronike: 195
Prej vitit 2016 në vitin 2017 vërehet rritje në numrin e përdoruesve me 3.797 – Rritje me 19%.

4.1.3. Komunikim tekst i menjëhershëm, video, zanor, chat, konferencë dhe web
konferencë
Ky shërbim bën të mundur komunikimin video, zanor si edhe nëpërmjet mesazheve tekst
të transmetuara në rrjet nga përdoruesit në kohë reale, si dhe integrohet me shërbimin e
postës elektronike duke unifikuar komunikimin elektronik. Sistemi Microsoft Skype for
Bussines 2015 është përshtatur për të ofruar dhe shërbimin e telefonisë fikse, pra bën të
mundur komunikimin me operatorët e tjerë telefonike.
Infrastruktura e SFB2015 ka një menaxhim të qendërzuar dhe të lokalizuar në zyrat
qendrore të AKSHI-t. Ky shërbim do të identifikohet si shërbim enterprise dhe ofrohet për te
gjitha Ministritë e Linjës dhe për Institucionet me kërkese të tyre. Numri total i përdoruesve të
cilëve u është implementuar dhe janë konfiguruar për te komunikuar përmes Skype for
Bussines 2015 është 3.990 përdorues. Është zgjeruar shërbimi i konferencave Audio me ane
të Dial-In duke mundësuar marrjen pjesë në konferenca Skype for Business me anë të
telefonit.

4.1.4. Instalim automatik dhe qendror i aplikimeve
Nëpërmjet këtij shërbimi është i mundur instalimi i sistemeve operative, upgrade i tyre,
instalimi i aplikimeve të ndryshme si dhe instalimi i Windows updates në kompjuterat të cilët
janë pjesë e domainit GOV. Në vitin 2017 është mundësuar update i rregullt dhe i sigurt i 2081
makinave klientë brenda domain GOV dhe 4 Domain Controllers.
56 | F a q j a

Ky shërbim ofron raporte të ndryshme në lidhje me pajisjet kompjuterike dhe përdoruesit
brenda domain GOV si dhe remote suport.
Gjithashtu, ofrohet aplikimi i politikave të ndryshme të quajtura Configuration Baselines tek
klientët e këtij sistemi. Në lidhje me sigurinë, AKSHI ofron mundësinë si zgjidhje mbrojtjen e
klientëve me anë te platformës se Symantec Endpoint Protection version 14.0.2. Përsa i
përket menaxhimit të antivirusit, gjatë vitit 2017 është mundësuar instalimi në mënyre të
përqendruar i antivirusit Symantec në të gjithë ministritë e linjës dhe institucionet e varësisë
të lidhura në rrjetin GOVNet. Kjo platforme menaxhohet nga Drejtoria e Sigurisë në
bashkëpunim me Drejtorinë e Sistemeve.

4.1.5. Licencimi i produkteve Microsoft
AKSHI në kuadër të marrëveshjes midis Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë
dhe shoqërisë Microsoft administron licencat dhe shpërndarjen e tyre sipas kërkesave dhe
nevojave të institucioneve publike shtetërore.
Duke filluar nga janari 2017 e deri aktualisht janë pajisur me licenca 36 institucione, numri
i licencave të shpërndara për vitin 2017 është 1.217 licenca.

4.1.6. Project Server
Microsoft Project është një ndër shumë software-t e menaxhimit të projekteve, të cilat janë
të programuara për të ndihmuar menaxherët/drejtuesit për të patur nën kontroll jo vetëm afatet
kohore të realizimit të një plani pune, por dhe burimet njerëzore në detyrat e caktuara, matjen
e kohës së punës, menaxhimit të buxhetit, realizim-tejkalim të afateve.
Në kuadër të ndjekjes së ecurisë së planit 600-ditor qeveritar nga Ministritë e Linjës dhe
Kryeministria është ngritur një sistem client <->server i bazuar në Sharepoint dhe Project
Server. Në vazhdimësi janë shtuar kolona të reja dhe është përmirësuar procesi i raportimit.
Gjatë periudhës janar – shtator sistemi ka patur 756 përdorues për të gjitha Ministritë.
Grafiket e secilit prej paragrafëve te mëposhtëm, u janë referuar dy periudha kohore, pasi
edhe numri i ministrive ka ndryshuar duke u zvogëluar mbas shtatorit 2017, duke sjellë kështu
ndryshim te numrit te përdoruesve.
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Përdorues të sistemit janar - shtator 2017
Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore

3

Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën…
Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

73
4

Ministria e Arsimit dhe Sportit

19

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit…

19

Ministria e Drejtësisë

23

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

17

Ministria e Financave

94

Ministria e Integrimit Evropian

16

Ministria e Kulturës

32

Ministria e Mbrojtjes

60

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

21

Ministria e Mjedisit

34

Ministria e Punëve të Brendshme

44

Ministria e Punëve të Jashtme

35

Ministria e Shëndetësisë

160

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

12

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe…
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Grafiku 28. Përdorues në MS Project
Gjatë periudhës shtator – dhjetor për ndjekjen e planit të parë 100 ditor janë reduktuar kolonat
dhe aktualisht sistemi përdoret nga 26 përdorues në ministritë e linjës.

4.1.7. e-Aktet (mbledhjet e qeverisë paperless)
Gjatë vitit 2017 është zhvilluar administrimi, mirëmbajtja në proceset rutinë të aplikimit,
duke dhënë suport për përdoruesit në të gjithë institucionet parësorë. Janë gjeneruar 190
certifikata të nevojshme për përdoruesit miratues në sistem. Është dhënë suport HelpDesk i
nivelit të parë dhe trajnime të vazhdueshme për të gjitha nivelet në 13 institucionet.
Tabelat e mëposhtme japin një panoramë të numrit të materialeve të procesuara për
institucion në këtë sistem, ku numri i akteve në total është 1544.
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Numri i akteve për institucion për periudhën janargusht 2017
Kryeministria
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Grafiku 29. Nr i akteve për institucion
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Numri i akteve për institucion për periudhën
shtator - dhjetor 2017
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4.1.8. EDRMS
Gjatë vitit 2017 është kryer upgrade i EDRMS nga Microsoft SharePoint 2010 ne Microsoft
SharePoint 2016. Gjithashtu Microsoft është duke punuar për ridizenjimin e ndërfaqes grafike
të EDRMS mbi ambientin e SharePoint 2016.
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4.1.9. Sistemi multifunksional i qendërzuar i lejeve të ndërtimit
Në kuadër të projektit ‘Sistemi multifunksional i qendërzuar i lejeve të ndërtimit’, qytetarët
mund të aplikojnë online për t’u pajisur me leje nëpërmjet portalit qeveritar e-Albania.
Aplikuesit, të cilët mund të jenë individë ose subjekte, aplikojnë përmes portalit, duke
plotësuar formularin e aplikimit dhe duke e dërguar atë drejt njërës prej 61 NJQV-ve apo drejt
AZHT, në varësi të tipit të ndërtimit apo punimit që do kryhet. Tipet e lejeve apo shërbimeve
për të cilat ata mund të aplikojnë janë: leje ndërtimi, leje zhvillimi, certifikatë përdorimi,
deklaratë paraprake për kryerjen e punimeve, shtyrje afati të lejes së ndërtimit, leje për
ndryshime (projekti, funksioni ose subjekti zhvillues), si dhe njoftime (për fillimin e punimeve,
ndryshimin e subjektit zbatues, raportin e mbikëqyrjes dhe kolaudimit).
Ky aplikim i dërguar, më pas, merret në shqyrtim nga bashkia përkatëse apo AZHT-së.
Gjatë vitit 2017 janë miratuar 4.557 leje në total tërësisht online.

4.2.

Sektori i Programimit dhe Zhvillimit

Sektori i Programimit dhe Zhvillimit zhvillon sisteme informatike në funksion të nevojave
të Agjencisë, Kryeministrisë ose institucioneve qeveritare.
Gjatë vitit 2017, sektori është angazhuar në disa projekte të rëndësishme të cilat janë
përfunduar ose janë ende në proces.
Projektet janë si më poshtë:

4.2.1. Sistemi i monitorimit të shkallës së realizimit të angazhimeve të programit të
qeverisë - NJMLP
Me kërkesë të NJMLP (Njësia e Monitorimit të Legjislacionit dhe Programeve) në
Kryeministri, u kërkua prej AKSHI-t krijimi i një aplikacioni web, i cili shërben për paraqitjen në
mënyrë të personalizuar të gjithë angazhimeve qeveritare, përmbushjen dhe monitorimin e
tyre ndaj ministrive të linjës. Aplikacioni web nis me identifikimin e përdoruesve në bazë të
roleve, nxjerrjen e përdoruesit në hapësirën e punës, nga e cila mund të vijohet me leximin e
dokumentit zyrtar publik të qeverisë, ku përmenden të gjitha angazhimet e saj. Më pas vijohet
me shikimin një për një të çdo angazhimi, produktet e çdo angazhimi, komentet dhe përqindjet
e realizimit të komunikuara nga çdo institucion përgjegjës dhe kontribues në angazhim, si
edhe pasjen e një hapësire pune për punonjësit e Njësisë (NjMLP) me qëllim analizimin më
të shpejtë të çdo angazhimi dhe produkti. Pjesa finale e këtij aplikacioni shoqërohet me
gjenerimin e raporteve dhe pasqyrave të sakta të gjendjes së përditësuar të çdo angazhimi
në veçanti dhe të të gjithë listës së plotë të tyre.

4.2.2. eRaport
eRaport është sistemi i cili po përdoret nga kabinetet e Ministrive dhe Kryeministria për të
raportuar për mbarëvajtjen e punëve në çdo dikaster. Raportimet janë të bazuara në
indikatorët që matin punën e ministrive. Në bazë të këtyre indikatorëve të cilët raportohen në
frekuencë të ndryshme ditore, javore, mujore bëhen analiza dhe vendimmarrje të cilat i vlejnë
mirëqeverisjes.
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Gjatë këtij viti është punuar për shtimin e funksionaliteteve të reja të kërkuara, realizimin e
ndryshimeve ne modulet ekzistuese si dhe ndërtimin e raporteve dinamike te personalizuara
në varësi të rolit të përdoruesit.

4.2.3. Platforma “Shqipëria që duam”
“Shqipëria që duam" është një platformë e hapur komunikimi dhe ndërveprimi me
qytetarët, e cila shërben për të dëgjuar në kohë reale çështje të aktualitetit politik e qeverisës;
për të diskutuar reforma e masa të rëndësishme, duke mundësuar ndikimin e qytetarëve mbi
politikat qeverisëse në çdo sektor apo mbi ecurinë e punës së çdo ministrie e institucioni
shtetëror; për të luftuar së bashku korrupsionin, për të nxitur e garantuar zgjidhjen e ndershme
të problemeve komunitare ose vetjake të kujtdo qytetari.
Sektori i Programimit dhe Zhvillimit ka ndërtuar platformën web publike
“shqiperiaqeduam.al”, sistemin e menaxhimit te kësaj platforme si dhe ka koordinuar me
Microsoft për integrimin e sistemit ekzistues të ankesave me ankesat që vijnë nga qytetarët.
Gjithashtu janë zhvilluar dhe trajnime, mbështetje për Zyrën e Bashkëqeverisjes.

4.2.4. Portali infermierë për Shqipërinë
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në kuadër të aplikimit të tre profesioneve:
infermierë, fizioterapistë dhe teknik imazherie për testim paraprak kualifikimi dhe rekrutimi,
parashtroi nevojën për krijimin e një sistemi online menaxhues. Në këtë kuadër, u ngrit portali
"Infermierë për Shqipërinë".
Portali i infermiereve është një faqe dinamike, ku aplikantët mund të aplikojnë në shpalljet
e pozicioneve vakante nga ana e ministrisë (pasi të jenë regjistruar dhe të kenë krijuar një
dosje me të dhëna personale e të kenë ngarkuar dokumentacionin e kërkuar) dhe për çdo
veprim të tyre: regjistrim, krijim dosjeje dhe aplikim të marrin një konfirmim me e-mail.

4.2.5. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit
Bazuar në kërkesën e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për dixhitalizimin e modelit të
denoncimit, u realizua faqja online "kpk.al". Ky portal me qëllim parësor realizimin e denoncimit
online me anë të formularit të denoncimit do të shërbejë gjithashtu dhe si një faqe prezantuese
dhe transparence rreth institucionit.
Kjo do të pasqyrohet me anë të publikimeve të kuadrit ligjor veprues si dhe njoftimeve të
ndryshme rreth veprimtarisë së tyre. Ka përfunduar ndërtimi i kësaj faqeje dhe është në proces
mirëmbajtje nga Sektori i Programimit dhe Zhvillimit.
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5. DREJTORIA JURIDIKE DHE E STATISTIKAVE E-GOV & TIK
Drejtoria Juridike dhe e Statistikave e-GOV dhe TIK, ka si mision kryesor të saj realizimin
e konformitetit ligjor dhe përputhshmërisë së veprimtarisë së Agjencisë Kombëtare të
Shoqërisë së Informacionit, me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, legjislacionin në fuqi
si dhe përmirësimin e kuadrit ligjor përkatës.
Drejtoria Juridike dhe e Statistikave e-GOV dhe TIK, zë një vend të veçantë në hierarkinë
e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Ajo e realizon misionin e saj në
bashkëpunim të ngushtë me drejtoritë dhe sektorët e tjerë në AKSHI. Në vartësi të kësaj
drejtorie janë dy sektorë:
1. Sektori Juridik
2. Sektori Integrimit
Një nga objektivat kryesor të Drejtorisë Juridike përgjatë vitit 2017, ka qenë ai i hartimit të
VKM – së për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, e cila u
finalizua me miratimin e VKM – së Nr. 673 datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë
Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” nga Këshilli i Ministrave.
Kjo Drejtori, gjatë vitit 2017 në përmbushje të objektivave të institucionit, ka punuar në disa
drejtime kryesore:





Hartimin dhe plotësimin e kuadrit ligjor të veprimtarisë së institucionit
Përmirësimin, plotësimin e kuadrit ligjor në fushën e Teknologjisë së Informacionit
Kontribut dhe opinion ligjor në përmirësimin e kuadrit ligjor të institucioneve të
ndryshme
Detyra të tjera

5.1.

Sektori Juridik

Krijon, menaxhon, vepron për të përmirësuar problematikën ligjore të drejtorisë me qëllim
rritjen e performancës së saj. Është përgjegjës për materialet me karakter juridik, të cilat janë
për shqyrtim në drejtorinë dhe konsulton Drejtorin për të gjithë problematikën Iigjore. Gjatë
vitit 2017 ka dhënë kontribut në përgatitjen e dokumente me natyrë juridike, në përmirësimin
e punës së drejtorisë, si dhe në përpilimin e opinioneve Iigjore, duke zbatuar me korrektësi
Iegjislacionin në fuqi.
Sektori Juridik gjatë vitit 2017 ka përmbushur detyrat dhe përgjegjësitë si më poshtë:






Ka ndjekur dhe përfaqësuar Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, në
cilësinë e palës së paditur, në çështjet e ndryshme gjyqësore, duke mbajtur lidhje të
vazhdueshme me drejtoritë e Agjencisë dhe duke informuar Drejtorin e Përgjithshëm
për ecurinë e tyre.
Ka shqyrtuar dhe hartuar sipas rastit veçanërisht projektmarrëveshjet që janë lidhur
ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit me
Ka dhënë kontributin e saj në aspektin ligjor dhe juridik, duke asistuar me ndihmë
juridike, sqarimin e paqartësive ligjore në aktivitetin konkret të AKSHI – t.
Ka ndjekur dhe realizuar në afat planet ditore dhe mujore të punës të hartuara në
përputhje me detyrat e përcaktuara në programin vjetor të AKSHI – t.
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Dinamizimi dhe plotësimi i kuadrit ligjor të veprimtarisë së institucionit.
-

-

Qartësi ligjore në lidhje me zbatimin e materialeve të ndryshme juridike.
Dhënia e mendimeve dhe kontributeve për sa i përket punës së përditshme të AKSHIt, veprimtarinë e saj dhe interpretime ligjore për subjekte të tjera (me të tretë) për sa i
përket fushës së teknologjisë së informacionit.
Kulturë profesionale të ruajtjes së sekretit dhe konfidencialitetit nga ana e punonjësve.
Krijimi i një plani të posaçëm trajnimi dhe azhurnimi për të gjithë punonjësit e Drejtorisë
të cilët i përkushtohen procesit të rifreskimit të kuadrit legjislativ.
Përfaqësimi i Institucionit në proceset e ndryshme gjyqësore në të cilat kemi qenë palë
e paditur ose palë e tretë.

Projekti – Hartimi i VKM-së Nr. 673 datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë
Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” e finalizuar me miratimin e tij nga Këshilli i
Ministrave dhe publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 209 datë 04.12.2017.
-

-

-

Hartimi i VKM-së “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit” ka si qëllim forcimin dhe përmirësimin e kuadrit institucional përgjegjës
për zbatimin e politikave për zhvillimin e shoqërisë së informacionit dhe e-qeverisjes
në vend.
Vendimi përcakton qartazi organizimin dhe funksionimin e agjencisë, marrëdhëniet me
institucionet e tjera përdoruese të sistemeve, infrastrukturës, aplikacioneve dhe
përfitues të pajisjeve TIK si dhe të shërbimeve të qendërzuara për e-qeverisjen, në
koordinimin dhe rregullimin e Bazave të të Dhënave Shtetërore etj, si ofrues i
drejtpërdrejtë shërbimesh për sektorin publik dhe privat nëpërmjet ofrimit të shërbimit
të nënshkrimit elektronik.
Nëpërmjet saj, AKSHI do të merret me ngritjen, mirëmbajtjen dhe administrimin e
sistemeve përfshirë edhe ato të klasifikuara si sekret shtetëror dhe aplikacioneve të
teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit, infrastrukturën e qendërzuar dhe
infrastrukturën TIK, për institucionet dhe organet e administratës shtetërore, si dhe
organizimin e prokurimeve të përqendruara për pajisjet TIK dhe për shërbimin e
rrjeteve publike dhe private (internet dhe intranet) përfshirë edhe ato të klasifikuara si
sekret shtetëror, për këto institucione.

Ndër të tjera kjo adreson nevojën për:
-

-

-

Shërbime publike dhe zhvillimin e TIK-ut. Në lidhje me TIK-un është përcaktuar se do
të punohet në disa drejtime kryesore si: në shtimin dhe promovimin e shërbimeve
elektronike për qytetarët dhe biznesin, konsolidimin e infrastrukturës dixhitale në
administratën publike.
Intensifikimi i punës nga AKSHI për zhvillimin e e-shërbimeve, centralizimin për
ngritjen, mirëmbajtjen dhe administrimin e sistemeve, përfshirë edhe ato të klasifikuara
si sekret shtetëror, infrastrukturës hardware dhe aplikacioneve, si dhe për rritjen e
përdorimit të tyre duke punuar paralelisht për përmbushjen e të gjitha detyrave
institucionale.
Nëpërmjet “Government Gateway”, AKSHI me anë të centralizimit të sistemeve dhe të
infrastrukturës hardware realizon ndërveprimin e të gjitha sistemeve të informacionit
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në mënyrë që këto sisteme të ndërlidhura të komunikojnë me njëra-tjetrën, të
shkëmbejnë informacion duke mënjanuar praktikat e sistemeve të shkëputura dhe
veçanërisht dublikimin e të dhënave.

Kontribut dhe opinion ligjor në përmirësimin e kuadrit ligjor të institucioneve të
ndryshme.
Në kuadrin e përmirësimit të legjislacionit si dhe të përmbushjes së objektivave të përcaktuara
për drejtorinë është dhënë kontribut dhe opinion në aktet nënligjore të mëposhtme:
-

Është dhënë kontribut dhe opinion konkretisht për:

1. Projektvendimin e Ministrisë së Shëndetësisë “Për krijimin e Bazës së të Dhënave
Shtetërore për "Regjistrin Elektronik Shëndetësor Kombëtar". Qëllimi i këtij projektvendimi
është krijimi i Bazës së të Dhënave Shtetërore për "Regjistrin Elektronik Shëndetësor
Kombëtar” duke siguruar edhe ndërveprimin me Bazat e tjera të të Dhënave Shtetërore.
Përmes tij synohet krijimi i mundësisë së ruajtjes, aksesimit dhe shkëmbimit në formë
elektronike të dokumenteve mjekësore në mënyrë të sigurt ndërmjet profesionistëve të
shëndetësisë dhe duke krijuar mundësinë e integrimit të dokumenteve elektronike
mjekësore të krijuara nga sisteme të tjera të shëndetësisë elektronike.
2. Është dhënë kontribut në hartimin e Urdhrit të Brendshëm Nr. 5 datë 11.01.2017 për
ngritjen në AKSHI të strukturës përgjegjëse për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve,
i miratuar, në zbatimi i VKM–së Nr. 816 datë 16.11.2016 “Për strukturën, kriteret e
përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e punës së punonjësve të njësisë përgjegjëse në
autoritetet publike, në zbatim të ligjit nr. 60/2016, “Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e
Sinjalizuesve”, Në mbështetje të Ligjit Nr. 60/2016 “Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e
Sinjalizuesve”.
3. Është dhënë kontribut në hartimin e memorandumit të bashkëpunimit me FSDKSH- në;
Kjo marrëveshjeje bashkëpunimi ka si qëllim vendosjen e marrëdhënieve bashkëpunuese
ndërmjet palëve, me qëllim koordinimin për ofrimin e shërbimeve elektronike cilësore.
4. Është dhënë kontribut në hartimin e Memorandumit të Bashkëpunimit me MAS; Hartimi i
kuadri që i jep mundësinë institucioneve pjesëmarrëse që të rregullojnë raportet për
përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve që vijnë si pasojë e huazimit të komponentëve
specifik fizik, destinacionin e përdorimit të tyre, të drejtat dhe detyrimet e palëve.
5. Është dhënë kontribut në hartimin e projekt Vendimit- sipas nenit 4 të ligjit Nr. 10325, datë
23.09.2010, “Për Bazat e të Dhënave Shtetërore”.
6. Është dhënë kontribut në hartimin e kontratës së shërbimit të aksesit lidhur mes AKSHI-t
dhe me Vodafone SMS; Qëllimi i saj është verifikimi, hartimi i një marrëveshjeje që i
mundëson AKSHI-t të dërgojë SMS-të konfirmuese për pajtimtarët e të gjithë operatorëve
celularë brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.
7. Marrëveshja e bashkëpunimit me doganat;
8. Anulim i memorandumit të bashkëpunimit sportele dixhitale AKSHI – ‘ETC’ Fier.
9. Projektvendim “Plani i Përgjithshëm Analitik PPAA 2017”.
10. Kontribut në hartimin e projektvendimeve për data bazën e e-Health dhe Ministrinë e
Punëve të Brendshme – në përputhje me nenin 4 të ligjit Nr. 10325, datë 23.09.2010, “Për
Bazat e të Dhënave Shtetërore”.
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Nga ana tjetër me qëllim rritjen e profesionalizmit dhe forcimit të kapaciteteve të sektorit juridik,
përgjatë vitit 2017 janë kryer trajnimet dhe është marrë pjesë në eventet e mëposhtme:




Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhënave Personale zhvilloi
një trajnim më data 15 Qershor 2017 me temë: “Videosurvejimi dhe Mbrojtja e të
Dhënave Personale”;
Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar ka organizuar dy trajnime në datë
04.04.2017 dhe 30.06.2017.

5.2.

Sektori Integrimit dhe Statistikave

Nëpërmjet sektorit të lntegrimit dhe Statistikave e-Gov dhe TIK, Drejtoria e Juridike dhe
Statistikave e-Gov dhe TIK ndjek procesin e integrimit europian për çështjet e Iidhura me
shoqërinë e informacionit, ecurinë e sektorit TIK dhe zhvillimeve të qeverisjes elektronike.
Gjithashtu kontribuon në përmirësimin e politikave për qeverisjen elektronike dhe shoqërinë e
informacionit në tërësi në përputhje me “acquis” të Bashkimit Evropian.
Gjatë vitit 2017, në mënyrë të theksuar, në tërësinë e detyrave të Drejtorisë Juridike,
theksojmë si më poshtë vijon:










Hartimin e VKM- së Nr. 673 datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare
të Shoqërisë së Informacionit” e finalizuar me miratimin e tij nga Këshilli i Ministrave
dhe publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 209 datë 04.12.2017.
Hartimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit, ristrukturuar me VKM- në Nr. 673 datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e
Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, miratuar me Urdhrin e
Kryeministrit Nr. 177 datë 10.10.2017. Miratimi i strukturës së re solli një ndryshim në
strukturën e AKSHI-it duke rritur numrin e organikës, si rrjedhojë e nevojës së kryerjes
së detyrave të shumta që do të ofrohen me zbatimin e kësaj strukture.
Hartimi dhe përpilimi i VKM-së për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit të
“Godinës së Inovacionit”, e cila u finalizua me miratimin e VKM-së nr. 607, datë
27.10.2017 “Për kalimin e mjediseve të ndërtesës “Godina e Inovacionit” në
përgjegjësi administrimi të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”.
Kontributi në hartimin dhe përpilimin e VKM-së nr. 495, datë 13.09.2017 “Për miratimin
e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike”, VKM e cila pati një impakt
të madh tek qytetarët duke bërë të mundur lehtësimin e procedurave për ofrimin e
shërbimeve elektronike publike elektronike nëpërmjet shërbimit të transferimit
elektronik të sigurt për qytetarët dhe institucionet publike.
Ndjekjen e procedurave ligjore (gjyqësore dhe përmbarimore) të institucionit.

Praktikat e Integrimit






Progresraporti 2016 - 2017;
Përditësimi i Planit Kombëtar i Integrimit Evropian 2017-2020;
Nënkomiteti Inovacioni Shoqëria Informacionit dhe Politikat Sociale;
Komiteti i Stabilizim-Asociimit (KSA);
Ndjekjet, koordinimin raportimin në takimit e Grupit të Posaçëm për Reformën në
Administratën Publike;
Sektori i Integrimit dhe Statistikave ka dhënë kontribut në hartimin dhe koordinimin e:
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1. Kapitullit të 10 të “Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2016-2018 (PKIE)”, si
një dokument strategjik mjaft i rëndësishëm në kuadër të proceseve integruese.
Gjithashtu sektori i Integrimit dhe Statistikave e-Gov dhe TIK ka dhënë një kontribut të
çmuar në hartimin e versionit anglisht të këtij kapitullit, në PKIE 2016-2018.
2. Raportet e Progresit mbi realizueshmërinë e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian
2014 – 2020, për kapitullin 10 të tij.
3. Raporteve tremujore përgjatë vitit 2015 për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit.
Me qëllim kontribuimin për Progresraportin e qeverisë shqiptare në kuadër të raportimit
në strukturat e Komisionit Evropian, sektori i Integrimit dhe Statistikave ka hartuar dokumentet
e mëposhtme:



Përgjatë muajit tetor 2017 është hartuar kontributi i parë për Progresraportin 2017
lidhur me kapitullin 10 të “acquis” së Bashkimit Evropian.
Në periudhën shtator - dhjetor 2017 është hartuar edhe kontributi i dytë për
Progresraportin 2017 lidhur me kapitullin 10 të “acquis” së Bashkimit Evropian.

Kontributi do të përfshijë raportime 6 (gjashtë) mujore, respektivisht për periudhat shtator
2016 - prill 2017 / maj-shtator 2017 dhe do të fokusohet në progresin e arritur nga Agjencia
Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në kuadër të implementimit të Marrëveshjes së
Stabilizim-Asociimit veçanërisht përsa i përket zbatimit të legjislacionit dhe zhvillimeve të
fushës së qeverisjes elektronike.
Sektori i Integrimit dhe Statistikave e-GOV dhe TIK ka kontribuar në koordinimin dhe
raportimin tremujor përgjatë vitit 2017 mbi Progresin e realizueshmërisë së Planit Kombëtar
për Integrimin Evropian 2017 – 2020, për Kapitullin 10 “Shoqëria e Informacionit dhe Media”
për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.
Përgjatë vitit 2017, Sektori i Integrimit dhe Statistikave e-Gov dhe TIK ka ndjekur dhe
koordinuar kontributin e AKSHI-t për Komitetin e Stabilizim-Asociimit (KSA), si struktura
më e lartë dypalëshe BE-Shqipëri. Për këtë qëllim, në muajin korrik 2017 është hartuar
kontributi njëvjeçar mbi zhvillimet më të fundit në implementimin e politikave të qeverisjes
elektronike në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.
Në muajin tetor dhe nëntor, gjithashtu në kuadër të ndërveprimit të strukturave dypalëshe
me Bashkimin Europian- Shqipëri, Sektori ka dhënë kontributin mbi koordinimin dhe raportimin
të Nënkomitetit BE-Shqipëri “Inovacioni, Shoqëria e Informacionit dhe Politikat
Sociale”. Sektori i Integrimit dhe Statistikave e-Gov dhe TIK ka raportuar në strukturën e
përbashkët BE-Shqipëri të mbajtur në nëntor në Tiranë, duke përcjellë progresin e fundit në
këtë fushë gjatë vitit 2017 në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.
Gjithashtu, përgjatë vitit 2017, Sektori ka dhënë një kontribut të veçante për Grupin e
Posaçëm për Reformën në Administratën Publike. Në këtë kuadër, është hartuar kontributi
i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit mbi zhvillimet më të fundit në fushën e
qeverisjes elektronike, sfidat, arritjet dhe planet për të ardhmen, janë pasqyruar në këtë
material për periudhën shtator 2015 – janar 2016.
Në muajin korrik 2017, Sektori i Integrimit u kujdes për koordinimin dhe mbarëvajtjen e
suksesshme të vizitës studimore nga Ministri i Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës
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së Republikës së Maqedonisë mbi politikat, vendimmarrjen dhe ndërtimin e strategjive IT, të
Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.
Sektori i Integrimit dhe Statistika e-Gov dhe TIK ka punuar në mënyrë të vazhdueshme
gjatë gjithë vitit 2017, me ekspertët e SIGMA-s, mbi fushën e “Service Delivery” të
Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës në Administratën Publike. Ky proces ka rëndësi
të veçantë, pasi përfundimet e nxjerra nga SIGMA shërbejnë si tregues të drejtpërdrejtë mbi
progresin në Reformën e Administratës Publike, si një ndër prioritetet kryesore për Integrimin
në BE. Puna e përmuajshme ka konsistuar në takime të shpeshta me ekspertët e huaj,
raportim periodik mbi situatën aktuale, workshop mbi përgatitjen apo ndryshimet e
indikatorëve të realizuar tashmë nga AKSHI.
Gjithashtu, përgjatë vitit 2017, Sektori i Integrimit ka dhënë kontribut të vazhdueshëm për
Drejtorinë e Portalit Qeveritar e-Albania, duke përkthyer dhe përshtatur faqen e portalit eAlbania nga gjuha shqipe në atë angleze për përdorim më të lehtë nga qytetarët e huaj, si dhe
përkthime të vazhdueshme të ftesave, fjalimeve, prezantimeve, apo video-reklamave
promovuese.
Përgjatë periudhës njëvjeçare, sektori i Integrimit dhe Statistikave ka dhënë kontribut në
raportimin për zbatimin e Planit të Veprimit të Strategjisë Axhenda Dixhitale e Shqipërisë
2015-2020, duke dhënë një informacion të detajuar lidhur me zbatimin e aktiviteteve me qëllim
realizimin e objektivave të përcaktuara në këtë Plan Veprimi nga ana e Agjencisë Kombëtare
të Shoqërisë së Informacionit, si dhe të dhëna mbi kostot financiare të alokuara për këto
aktivitete. Në kuadër të procesit të raportimit për përditësimin e Planit të Veprimit janë zhvilluar
takime me përfaqësues të Ministrit të Shtetit për Shoqërinë e Inovacionit dhe Administratës
Publike.
Gjithashtu, stafi i sektorit ka ndjekur në vijimësi raportimet për Strategjinë Ndërsektoriale
Reforma në Administratën Publike, duke marrë pjesë aktive në raportim pranë MIAP, hartim
dhe koordinim të kontributit vjetor dhe tremujor të AKSHI-it për këtë qëllim, si dhe ndjekjen e
planit të veprimit të kësaj strategjie.
Një tjetër angazhim, përgjatë vitit 2017, për sektorin e Integrimit dhe Statistikave e-Gov
dhe TIK ka qenë edhe koordinimi dhe raportimi në kuadër të Strategjisë Ndërsektoriale dhe
Planit të Veprimit kundër Korrupsionit 2015-2017. Për këtë qëllim, është koordinuar dhe
hartuar kontributi i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në vijim të
angazhimeve të ndërmarra në këtë plan veprimi. Së fundmi, Sektori i Integrimit mori pjesë në
takimet me ekspertët e huaj kontraktuar nga Komisioni Evropian dhe do të jetë pjesë e
rëndësishme në formulimin e indikatorit përkatës të AKSHI-t në një pasaportë indikatorësh
matës mbi Strategjinë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit 2015-2020 dhe draftimin e një
raporti bazë matës për indikatorët e akorduar.
Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr. 129, mbi ngritjen e Grupeve të Menaxhimit të
Integruar të Politikave (GMIP), konkretisht të Mirëqenies dhe Administrimit Publik, Sektori i
Integrimit dhe Statistikave e-GOV dhe TIK ka marrë pjesë në mbledhjet e organizuara nga
ish-MIAP në funksion të këtij grupi.
Gjithashtu Sektori i Integrimit dhe Statistikave e-GOV dhe TIK ka shërbyer si sekretariat
brenda Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit për organizimin dhe koordinimin
e punës për zhvillimin e katër mbledhjeve të Grupit Tematik Dixhitalizmi dhe e-Qeverisja,
si nën strukturë e GMIP Mirëqeverisja dhe Administrimi Publik. Është koordinuar
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ngushtësisht me drejtoritë e tjera në AKSHI dhe përfaqësues të Ministrit të Shtetit për
Inovacionin dhe Administratën Publike, për trajtimin e çështjeve të diskutuara në këto takime.
Gjatë vitit 2017, Sektori i Integrimit dhe Statistikave e-GOV dhe TIK ka marrë pjesë në
aktivitete, workshop-e dhe konferenca si më poshtë vijon:


Pjesëmarrje në workshop-in “Zbatimi i të drejtës së autorit për sistemin gjyqësor dhe
institucioneve të tjera zbatuese”, Tiranë.



Pjesëmarrje në workshop-in “Rishikimi i Strategjisë Ndërsektoriale për Reformën në
Administratën Publike dhe Planin e Ri të Veprimit 2018-2020” me ekspertë të huaj dhe
shqiptarë të OECD/SIGMA lidhur me aktivitetet e evidentuara si të realizuara ose jo,
dhe në bazë të tyre, udhëzimet mbi hapat që do të ndiqen më pas gjatë hartimit të
masave të reja.

Pjesëmarrje në workshop-in “Government of Albania Digital Transformation Strategy”
me ekspertë nga Microsoft, të cilët prezantuan gjerësisht analizat e tyre rreth së
ardhmes se qeverisë, strategjive IT që duhen ndjekur në lidhje me rajonin, propozime
për përmirësime dhe progresit në Strategjinë Dixhitale etj.
Me qëllim ridimensionimin dhe mirëfunksionimin e sektorit të Statistikave, evidentimi i
indikatorëve statistikorë është një proces gjithëpërfshirës, ku në mënyrë direkte ka si përfitues
të drejtpërdrejtë AKSHI-in dhe indirekte përmirësimin e vizionit të Shqipërisë për të realizuar
synimet në Integrimin Evropian në mënyrë për t’u njohur me praktikat e tyre në këtë fushë si
dhe përshtatjen sa me shumë me strukturat e Komisionit Evropian.


Lidhur me koordinimin dhe matjen e indikatorëve të “Strategjise Axhenda Dixhitale”, një
vend të rëndësishme zë dhe matja e shërbimeve publike të ofruara online për qytetarët, sipas
standardeve evropiane, si dhe periodiciteti i raportimeve nën “Strategjinë Axhenda Dixhitale”.
Qëllimi kryesor i kësaj faze është testimi i pyetësorëve duke përfshirë indikatorët e
zgjedhur, terminologjinë dhe metodologjinë, për të mundësuar përmirësimin e tyre për
rezultate optimale në një anketë në shkallë më të gjerë në të gjithë vendin. Janë bërë studime
dhe përgatitur anketime, për shërbimet elektronike qeveritare, të cilat do t’i nënshtrohen një
studimi më të thelluar, pasi shërbimet që AKSHI ofron janë në rritje dhe kapin një gamë më të
gjerë përdoruesish si të grupmoshave, gjinive dhe të grupeve vulnerabël dhe ndarjeve të tjera.
Është rritur bashkëpunimi me të gjitha drejtoritë në AKSHI dhe një pikëtakim më i ngushtë
me portalin e-albania për të marrë të dhënat në kohë reale dhe përpunimin e tyre me
indikatorët përkatës.
Në vitin 2017, është plotësuar një nga prioritetet e qeverisë për zhvillimin e qeverisjes
elektronike dhe ofrimin e shërbimeve publike për qytetarin dhe bizneset. Asistenca e
qytetarëve ka konsistuar në reduktimin e kërkesave fizike për aplikimet në Ministrinë e
Evropës dhe Punëve të Jashtme si dhe në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, çka
tregon se sistemi online është i pëlqyer për masën e gjerë të popullatës.
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6. DREJTORIA E KËRKIMIT DHE ZHVILLIMIT e-GOV
Funksionet kryesore të drejtorisë janë zhvillimi i qeverisjes elektronike nëpërmjet
modernizimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të shërbimeve që ofrohen nga administrata publike,
bazuar në standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, monitorimi i implementimit të
tyre si dhe koordinimi i projekteve dhe trajtimi i investimeve në fushën e Teknologjisë së
Informacionit e të Komunikimit TIK në administratën publike për të shmangur realizimin e
investimeve të dubluara.
Puna e drejtorisë është e ndarë sipas tre sektorëve:




Sektori i Kërkimit dhe Hartimit të Projekteve
Sektori i Menaxhimit të Investimeve në TIK
Sektori i Standardeve TIK dhe lmplementimit të Projekteve

6.1.

Investime në fushën TIK për vitin 2017

6.1.1. Hartimi i Standardeve TIK
Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.703, datë 29.10.2014, “Për Krijimin e
Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, pika 3, përcaktohet se një nga detyrat
kryesore të AKSHI-t është përcaktimi i standardeve TIK që do të përdorin Kryeministria,
ministritë dhe institucionet në varësi të Kryeministrisë dhe ministrive të linjës. Kjo konsiston
në hartimin e Specifikimeve Teknike të cilat aplikohen nga njësia e përqendruar në interes të
institucioneve të cilat kanë të parashikuara shtim të kapaciteteve teknike.
Specifikimet Teknike për vitin 2018 janë përpiluar, duke respektuar ligjet e konkurrencës
së lirë dhe duke mos kufizuar apo favorizuar operatorët e ndryshëm në treg, por njëkohësisht
edhe duke mbajtur një nivel të lartë të cilësisë së pajisjeve që blihen për nevojat e
administratës publike. Standardet janë hartuar nën sugjerimet dhe takimet e shpeshta me
grupet e interesit të cilat operojnë në tregun tonë.
Këto standarde kanë rezultuar të efektshme jo vetëm teknikisht por edhe financiarisht, fakt
ky që ka mundësuar mbështetje dhe nga biznesi privat, i cili ligjërisht nuk është i detyruar t’i
zbatojë.

6.1.2. Shqyrtimi dhe miratimi i projekteve të TIK
Për të siguruar zbatimin e standardeve në fushën TIK si dhe për të shmangur dublikimin
e investimeve publike dhe mbivendosjen e projekteve TIK, AKSHI shqyrton projektet e fushës
TIK të institucioneve të administratës publike sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 703, datë 29.10.2014, “Për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”
dhe Udhëzimit Nr. 2 datë 2.09.2013 “Për standardizimin e hartimit të termave të referencës
për projektet TIK në administratën publike”. Këto projekte trajtohen si në aspektin teknik, ashtu
dhe në atë funksional, duke analizuar koston financiare të domosdoshme për këtë projekt, në
përputhje me standardet teknike të përcaktuara si dhe në një vështrim strategjik përcaktohet
efektshmëria që ky investim ka në vijueshmëri.
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Projekte TIK 2017
Nr. Projekteve
138
Nr. Projekteve
150

Nr. Projekteve
130

Nr. Projekteve
125

Nr. Projekteve
Nr. Projekteve 63
77
Nr. Projekteve
Nr. Projekteve
39
73

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Grafiku 30. Numri i projekteve në fushën TIK të miratuara
për periudhën 2010-2017
Gjatë vitit 2017 janë trajtuar 188 praktika të institucioneve të administratës publike për
projekte të reja, shtesa të projekteve ekzistuese, mirëmbajtje të sistemeve si dhe përmirësim
të infrastrukturave ekzistuese, 125 prej të cilave janë miratuar nga AKSHI, pa përfshirë këtu
praktikat e AKSHI-t. Krahasuar me vitin 2016 janë trajtuar 7 projekte më shumë.
Përsa i përket praktikave të tjera:
-

57 projekteve u është dërguar shkresa me komente dhe nuk ka ardhur përgjigja me
komentet e reflektuara nga institucionet përkatëse
6 projekte nuk janë objekt shqyrtimi i AKSHI-t

Më poshtë pasqyrohet shpërndarja e investimeve sipas projekteve:




Zhvillim sistemesh të reja (25 projekte)
Mirëmbajtje e sistemeve dhe pajisjeve hardware (7 projekte)
Blerje pajisjesh hardware (93 projekte)
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Projekte në fushën e Teknologjisë së Informacionit
2017

20%
6%
74%

Terma Reference për projektet TIK

Mirëmbajtje për projektet TIK, HW dhe SW

Blerje pajisjesh

Grafiku 31. Shpërndarja e investimeve për vitin 2017 sipas llojit të projekteve
Në grafikun e mëposhtëm jepen statistika mbi statusin e projekteve TIK për vitin 2017.
Nga 125 projekte të miratuara, numri i projekteve që kanë ardhur më shumë se një 1 (një)
herë ka qenë 35 dhe numri projekteve të miratuar direkt ka qenë 90.
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Statusi i projekteve në fushën e Teknologjisë së
Informacionit 2017

3%

30%
48%

19%

Projekte të miratuar direkt
Projekte të miratuar, të ardhur më shumë se një herë
Projekte që i është dërguar shkresa me komente dhe nuk kanë ardhur më
Projekte që nuk janë shqyrtim i AKSHI-t

Grafiku 32. Statistika mbi statusin e projekteve TIK për vitin 2017

6.2.

Projektet kryesore të trajtuara nga AKSHI në fushën e Teknologjisë së
Informacionit dhe Komunikimit.

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
Një projekt i rëndësishëm i realizuar nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore është
“Ngritja e infrastrukturës së Disaster Recovery dhe Upgrade në site-in primar”, për të
cilin AKSHI në bashkëpunim me ekspertët e institucionit ka dhënë kontributin e tij në hartimin
përfundimtar të termave të referencës. Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është ndërtimi
dhe funksionimi i një site-i të dytë për sistemet e AKBN-së, të quajtur Disaster Recovery
Center. Nëpërmjet këtij projekti do të mundësohet:
 Blerja e pajisjeve hardware të nevojshme që do të instalohen në një ambient tjetër,
larg sistemit aktual.
 Instalimi dhe konfigurimi i sistemeve Revzone, ArcGis, Microsoft Exchange dhe
Microsoft Active Directory për përdorimin si Disaster Recovery në DR site.
 Sinkronizimi në kohë reale i site-it të dytë (DRC) me site-in primar, duke siguruar
funksionimin e sistemit Revzone, ArcGIS dhe Microsoft Exchange dhe Microsoft Active
Directory në çdo kohë dhe ruajtjen e të dhënave të tij.
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Një tjetër projekt i rëndësishëm i këtij institucioni është edhe “Mirëmbajtja e Sistemit
Elektronik për Administrimin dhe Monitorimin e Aktivitetit të Koncesioneve dhe Lejeve
Minerare mbi Burimet Natyrore të Republikës së Shqipërisë”, për të cilin gjithashtu AKSHI
në bashkëpunim me ekspertët e institucionit ka dhënë kontributin e tij në hartimin përfundimtar
të termave të referencës. Qëllimi i kësaj kontrate shërbimi është suporti dhe Mirëmbajtja e
Platformës Software RevZone, e cila shërben për administrimin dhe monitorimin e aktivitetit
të koncesioneve dhe lejeve minerare mbi burimet natyrore të Republikës së Shqipërisë.
Projekti synon të sigurojë vazhdimësinë e shërbimeve të kësaj platforme software.
Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike
AKSHI gjithashtu ka kontribuar në hartimin e Termave të Referencës së projektit me
objekt “Mirëmbajtja e Portalit online për mbylljen e aksesit të faqeve të internetit me
përmbajtje të paligjshme”, në bashkëpunim me ekspertët e Agjencisë Kombëtare për
Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT).
Objekti kryesor i këtij projekti është mirëmbajtja e portalit online, në çdo komponent të tij, me
qëllim sigurimin e vazhdimësisë së punës për të gjithë komponentët e portalit siç janë:
1. Aplikacioni i ‘’Portalit Online’’
2. Infrastruktura e Sistemit, e cila përfshin pajisjet Hardware, Sistemet Operative dhe
Sistemin e Menaxhimit të Bazës së të Dhënave.

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik
Një tjetër projekt i rëndësishëm është dhe ai i realizuar nga Agjencia e Shërbimit
Arkeologjik, në bashkëpunim me specialistët e AKSHI, me objekt “Implementimi i sistemit
te menaxhimit të dokumentave për projektet dhe korrespondenca lidhur me to” .
Objektivi bazë që duhet të arrihet me anë të realizimit të këtij projekti është implementimi i një
sistemi software për menaxhimin e dokumentave, informacioneve dhe proceseve me
funksione/module të cilat do të optimizojnë përdorimin e tij nga punonjësit e institucionit. Ky
sistem do të lehtësojë gjetjen dhe përpunimin e informacionit për kërkesat për regjistrim
projektesh dhe korrespondencën lidhur me to në kohë reale.
Autoriteti Rrugor Shqiptar
AKSHI gjithashtu ka kontribuar në hartimin e Termave të Referencës së projektit të
sjellë nga Autoriteti Rrugor Shqiptar me objekt “Implementimi i sistemit të menaxhimit të
trafikut (vazhdimi) dhe instalimi i sensorëve peshë për aks”.
Objektivi kryesor i këtij projekti është upgrade-i i sistemit të menaxhimit të trafikut i të
gjithë rrjetit rrugor kombëtar me qëllim që Autoriteti Rrugor Shqiptar të administrojë këto të
dhëna nëpërmjet një sistemi informatik që do të jetë në gjendje të ofrojë në çdo moment
raporte dhe statistika mbi trafikun dhe peshën për aks të trafikut të rëndë. Synimi i Autoritetit
Rrugor Shqiptar është përdorimi i këtyre të dhënave për të përmirësuar situatën në sektor,
sigurinë rrugore dhe asetet e rrjetit rrugor.
Ndër qëllimet e tjera që priten të përmbushen mund të përmendim:
 Upgrade i sistemit të menaxhimit të trafikut duke instaluar pajisje trafikmatëse
stacionere në pikat kufitare të rrjetit rrugor kombëtar dhe shtim i modulit për
menaxhimin e të dhënave mbi peshën për aks.
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Mbledhja e të dhënave të sakta të trafikut 24 orë në 365 ditë të vitit në pikat kufitare
dhe të dhënat mbi peshën për aks të trafikut të rëndë në korridoret kryesore të rrjetit
rrugor
Ruajtja e të dhënave mbi peshën për aks në databazën ekzistuese.
Sistemi duhet të gjenerojë raporte dhe grafik në mënyre automatike me të dhënat e
marra për periudha kohore sipas kërkesës së përdoruesit.

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor
Një tjetër projekt i rëndësishëm është investimi me objekt “Ndërtimi i KRGJSH-së me
gjithë elementet e tij - faza e parë (Ndërtimi i sistemit ALBCORS)” . Qëllimi i këtij projekti
është ndërtimi i sistemit CORS si rrjet përbërës i Kornizës Referuese Gjeodezike të Shqipërisë
(KRGJSH). Rrjeti ALBCORS është një përpjekje shumë-qëllimshme bashkëpunuese që
përfshin organizatat qeveritare, akademike dhe private. Sistemi do të jetë me parametra
teknike të përshtatshme për të realizuar saktësi në pozicionim sipas kërkesave dhe
standardeve Europiane në ndërtimin e GIS-eve që do të përfshihen në “GIS-in Kombëtar”.

Bashkia Tiranë
Një kontribut mjaft të rëndësishëm, AKSHI në bashkëpunim me ekspertët e institucionit, ka
dhënë në hartimin përfundimtar të termave të referencës për projektin e realizuar nga Bashkia
Tiranë me objekt “Sistem i qendërzuar për monitorimin e detyrimeve të prapambetura
dhe përmirësimin e kontrollit”. Projekti ka për qëllim:
 Ndërtimin e një sistemi, i cili do të bëj të mundur menaxhimin e plotë dhe të besueshëm
të procesit të deklarimit të detyrimeve të prapambetura.
 Implementimin e një sistemi, i cili do të përmirësojë identifikimin e detyrimeve dhe do
të mundësojë riskedulimin dhe krijimin e planeve individuale për taksapaguesit.
 Informim në kohë reale duke ndjekur në mënyrë të automatizuar të gjithë procesin
 Reduktimin e daljes në terren të agjentëve përmes vetëdeklarimeve të subjekteve,
duke sjellë përmirësimin dhe lehtësimin e procesit të punës, duke u përqendruar vetëm
tek subjektet që do jenë objekt kontrolli me statusin e debitorit.
 Reduktimin e daljes në terren të agjentëve përmes vetëdeklarimeve të subjekteve,
duke sjellë përmirësimin dhe lehtësimin e procesit të punës, për të verifikuar çdo
subjekt, por duke u përqendruar vetëm tek subjektet që do jenë objekt kontrolli me
statusin e debitorit.
 Krijimin e mundësisë së komunikimit online me debitorët, duke ju ofruar disa alternativa
apo lehtësime në mënyrën e kryerjes së pagesave.
 Integrimin e sistemit në infrastrukturën e bashkisë.

Me vlerë për t’u përmendur janë gjithashtu projektet e Bashkisë Tiranë “Sistemi
elektronik i inventarizimit, regjistrimit dhe përdorimit të aseteve të Bashkisë Tiranë”, si
dhe “Linearizimi i menaxhimit të aseteve në institucionet e varësise të Bashkisë Tiranë”.
Qëllimi i përgjithshëm i këtyre investimeve është sigurimi i një sistemi që të ofrojë përpunimin
e të dhënave dhe menaxhimin e dokumentacionit në mënyrë të lehtë dhe të qëndrueshme,
nëpërmjet ndërtimit të një baze të dhënash të centralizuar më të gjitha informacionet e
nevojshme për menaxhimin e aseteve, i cili do të përfshijë jo vetëm Bashkinë e Tiranës, por
dhe institucionet në varësi.
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Bashkia Korçë
Një tjetër projekt i rëndësishëm është edhe “Qyteti Im”, i realizuar nga Bashkia Korçë,
për të cilin gjithashtu AKSHI në bashkëpunim me ekspertët e Bashkisë Korçë ka dhënë
kontributin e tij në hartimin përfundimtar të termave të referencës. Ky projekt prek Bashkinë
Korçë, Bashkinë Elbasan dhe Bashkinë Përmet. Objekti i këtij projekti është implementimi i
një sistemi informues që mund të instalohet dhe përdoret si aplikacion mobile, aplikacion web
dhe aplikacion për qendrat e informimit (Infopoint Multimediale). Sistemi ka për qëllim të
përmirësojë komunikimin midis bashkisë, bizneseve, institucioneve e qytetarëve dhe do të
përmbajë të gjithë informacionet e nevojshme në lidhje me çdo lloj shërbimi që ofrohet nga
sektori publik dhe sektori privat në bashkitë Korçë, Elbasan dhe Përmet.
Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit
I rëndësishëm për t`u përmendur është edhe bashkëpunimi i AKSHI-t me ekspertët e
Drejtorisë së Përgjithshme e Akreditimit, për hartimin e Termave të Referencës për projektin
me objekt “Zhvillimi i Sistemit Informatik të Akreditimit (Administrimi Elektronik i të
Dhënave të Akreditimit)”. Sistemi AIS do të ketë si objektiv administrimin e të dhënave,
proceseve dhe shërbimeve dhe aktiviteteve të kryera nga ky institucion ose në emër të tij, me
një databaze shtetërore për të administruar në mënyrë elektronike të dhënat dhe shërbimet e
akreditimit. Ky sistem ka për qëllim të përmirësojë menaxhimin e procesit të akreditimit, të
rrisë efektivitetin e shërbimit të institucionit në tërësi, të shkurtojë punën e përpunimit të
informacionit, të lehtësojë dhe automatizojë procesin e aplikimeve, vlerësimeve dhe
aprovimeve të kërkesave për akreditim, si edhe të centralizojë informacionin në një bazë të
dhënash të vetme.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Një tjetër projekt i rëndësishëm është edhe “Shërbimi i Mirëmbajtjes së Sistemit të
Pajisjeve Fiskale”, i realizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, për të cilin gjithashtu
AKSHI në bashkëpunim me ekspertët e institucionit ka dhënë kontributin e tij në hartimin
përfundimtar të termave të referencës. Ky projekt konsiston në mirëmbajtjen e sistemit të
pajisjeve fiskale, në të gjithë komponentët e tij, duke përfshirë edhe mirëmbajtjen për
shërbimet:
 Sistemet Operative
 Infrastrukturën Logjike
 Sistemin e Menaxhimit të Bazës së të Dhënave
 Socket dhe FTP
Gjithashtu, rëndësi të veçantë ka dhe implementimi i projektit me temë “Blerje pajisje
Back-up Site”. Qëllimi i këtij projekti është krijimi i infrastrukturës së domosdoshme për
zhvillimin optimal të proceseve të punës në DPT në përputhje me të gjitha objektivat dhe
politikat e saj. Sigurimi i pajisjeve Backup site me kapacitetet e duhura do të sigurojë
vazhdimësinë e punës, duke shmangur maksimalisht vonesat dhe humbjet.
AKSHI gjithashtu ka kontribuar në hartimin e Termave te Referencës së projektit me
objekt “Përmirësimi i sistemit lidhur me deklarimin e TVSH për tatimpaguesit BV në
sistemin e-taxation sipas ligjit Nr. 107 datë 30.11.2017 dhe VKM Nr. 953, datë
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29.12.2014”, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme e Tatimeve. Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve ka si mision mbledhjen e të ardhurave tatimore, përmes procedurave
të thjeshta dhe me kosto minimale, duke zbatuar njëtrajtësisht legjislacionin tatimor, për
financimin e buxhetit të shtetit shqiptar. Gjithashtu, si institucion asiston tatimpaguesit me
shërbime cilësore, në mënyrë që ata t’i përmbushin vetë detyrimet e tyre tatimore sipas
legjislacionit në fuqi. Si rrjedhojë e ndryshimit të legjislacionit të taksave në Republikën e
Shqipërisë, lindi nevoja e përmirësimit të sistemit tashmë në përdorim, me qëllim ofrimin e
shërbimeve cilësore tatimore për publikun, si dhe për realizimin e objektivave të vetë
institucionit.

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Një tjetër projekt i rëndësishëm është edhe “Rinovim i infrastrukturës së Serverëve”, i
realizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, për të cilin gjithashtu AKSHI në
bashkëpunim me ekspertët e institucionit, ka dhënë kontributin e tij në hartimin përfundimtar
të termave të references. Përmes këtij projekti, Drejtoria e Policisë së Shtetit ka si objektiv
rinovimin e infrastrukturës së serverave që disponon, duke rritur në këtë mënyrë performancën
e shërbimeve dhe koherencën në përballimin e kërkesave të përdoruesve dhe të ngarkesës
gjithnjë e në rritje, të transaksioneve në njësinë e kohës, që kryen për të gjitha sistemet që
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka në funksionim.
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile
I rëndësishëm për t`u përmendur është edhe bashkëpunimi i AKSHI-t me ekspertët e
Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, për hartimin e Termave të Referencës për
projektin me objekt “Rrjeti i Komunikimit Online i Shërbimit të Gjendjes Civile”. Qëllimi i
projektit është përfitimi i shërbimit të lidhjes së zyrave të Gjendjes Civile në një Rrjet
Transmetimi të Dhënash Online në Distancë. Objektivat e këtij projekti janë:
 Realizimi i komunikimit online për transmetimin e të dhënave nga çdo zyrë e gjendjes
civile me serverët qendrorë të institucionit.
 Komunikimi zanor (voice) apo telefonik midis zyrave të gjendjes civile me njëra-tjetrën
dhe me stafin e Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile.
 Monitorimi i mire i punës së punonjësve të zyrave të gjendjes civile, për të rritur cilësinë
e shërbimit ndaj qytetarëve, nëpërmjet monitorimit me kamera IP të ambienteve të
Zyrave të Gjendjes Civile.
AKSHI, gjithashtu ka kontribuar në hartimin e Termave të Referencës së projektit të
Ministrisë së Punëve të Brendshme me objekt “Mirëmbajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i
Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile”.
Qëllimi i këtij shërbimi është mundësimi i investimit për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e
mëtejshëm të Sistemit të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile për të realizuar një
disponueshmëri të nevojshme në masën 99.9% të funksionimit të këtij sistemi dhe për të
realizuar një shërbim cilësor dhe bashkëkohor të gjendjes civile në Shqipëri.
Instituti i Statistikave
Një tjetër investim i rëndësishëm është ai i realizuar nga Instituti i Statistikave me objekt
“Blerje instalim dhe konfigurim i pajisjeve te rrjetit dhe dhomës se serverëve”.
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Qëllimi i projektit është zëvendësimi i infrastrukturës TIK dhe përditësimi i sistemeve, për
përmirësimin e proceseve të prodhimit dhe shpërndarjes së të dhënave statistikore; për të
rinovuar një pjesë të pajisjeve të rrjetit të INSTAT dhe përmirësuar situatën aktuale të rrjetit,
si edhe për të rinovuar një pjesë të pajisjeve të dhomës së serverëve të INSTAT. Virtualizimi,
upgrade i sistemeve dhe migrimi i të dhënave nga serverët aktual është i domosdoshëm.
Përmirësimi i infrastrukturës do të sigurojë rritjen e performancës në proceset e punës.
Ministria e Drejtësisë
AKSHI gjithashtu ka kontribuar në hartimin e Termave te Referencës së projektit me objekt
“Blerje pajisje elektronike dhe implementim për objektin ‘Rikonstruksioni i Kolegjit të
Apelit – Vetingu, Tiranë’”, i kërkuar nga Ministria e Drejtësisë, për llogari të procesit të
Vetingut. Kolegji i Apelimit është një institucion i ri i ngritur me Reformën në Drejtësi. Për të
siguruar kushtet e punës normale për plotësimin e objektivave të institucionit, nevojitet
furnizimi dhe vënia në punë e sistemit kompjuterik, atij të komunikimit të jashtëm dhe të
brendshëm si dhe sistemi i monitorimit me kamera të institucionit. Objektivi i projektit është
sigurimi i pajisjeve hardware për zyrat dhe sistemeve të komunikimit e monitorimit, për të
plotësuar infrastrukturën e nevojshme për funksionimin e Kolegjit të Apelit, organ i strukturave
të Vetingut.
Një tjetër projekt i rëndësishëm i Ministrisë së Drejtësisë është ai me objekt: “Sistemi i
monitorimit me kamera për burgun e Lezhës dhe Fushë-Krujës”. Qëllimi i përgjithshëm i
projektit është përmirësimi i sigurisë, përforcimi i mbikëqyrjes së ambienteve të brendshme
dhe të jashtme, nëpërmjet monitorimit të tyre. Sistemi i kamerave pritet të lehtësojë dedektimin
në kohë reale të problematikave që hasen në këto ambiente.
Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Një kontribut mjaft të rëndësishëm AKSHI, në bashkëpunim me ekspertët e
institucionit, ka dhënë në hartimin përfundimtar të termave të referencës për projektin e
Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë me objekt “Software për certifikimin energjitik të
ndërtesave dhe regjistrimin e certifikatës PEN”. Ky software do të ndërtohet duke marrë
në konsideratë Metodologjinë Kombëtare të Llogaritjes. Të dhënat do të përdoren për
vlerësimin energjetik të ndërtesave, me qëllim përmirësimin e performacës për këtë të fundit.
Ministria e Kulturës
I një rëndësie të veçantë ka qenë bashkëpunimi midis AKSHI-t dhe Ministrisë së
Kulturës për projektin me objekt “Ngritja e infrastrukturës TIK për godinën e Vetingut”.
Realizimi i këtij investimi sjell ngritjen e një infrastrukture TIK sipas standardeve
bashkëkohore, krijimin e kushteve më të mira të punës për të gjithë punonjësit që do të jenë
pjesë e procesit të Vetingut.
Një tjetër projekt i rëndësishëm është edhe “Blerja e Pajisjeve Hardware Shtesë për
Godinën e Vetingut”, i realizuar nga Ministria e Kulturës për llogari të procesit të Vetingut,
për të cilin gjithashtu AKSHI në bashkëpunim me ekspertët e institucionit ka dhënë kontributin
e tij në hartimin përfundimtar të termave të references. Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti
është ngritja e një rrjeti të veçuar (shtesë në infrastrukturë për një siguri maksimale). Qëllimet
e këtij projekti janë:
 Shtime pajisjesh në rrjetin e brendshëm, për rritjen e sigurisë.
 Shtimi i disa kamerave në sistemin e sigurisë.
 Shtimi i kapacitetit në pajisjet e regjistrimit të kamerave.
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Ministria e Mbrojtjes
I rëndësishëm për t`u përmendur është edhe bashkëpunimi i AKSHI-t me ekspertët e
Ministrisë së Mbrojtjes, për hartimin e Termave të Referencës për projektin me objekt
“Aplikacioni Mobile ‘Mbrojtja’ ”. Qëllimi i këtij projekti është krijimi i një aplikacioni mobile
për smartphone iPhone, Android dhe version tablet, i lehtë në përdorim dhe i aksesueshëm
nga të gjithë qytetarët, për përmbushjen e nevojave reciproke të Ministrisë së Mbrojtjes/
Forcave të Armatosura dhe të qytetarëve. Ky aplikacion do të jetë komplementar i
informacionit që merret nga faqet aktuale të internetit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave
të Armatosura.

Një tjetër projekt i rëndësishëm i këtij institucioni është edhe “Sistemi i Dixhitalizimit të
Dokumentave Arkivore të AQFA”. Ky sistem i ri i arkivës dixhitale do të mundësojë ruajtjen
e dokumenteve origjinale të Arkivit Qendror të Forcave të Armatosura dhe shfrytëzim të
shpejtë të informacionit të këtyre dokumenteve të arkivuara. Synimi është të realizohet një
sistem i integruar i përpunimit të arkivës së Forcave të Armatosura, duke bërë të mundur rritjen
e shkallës së sigurisë, efikasitetit të kërkimit, monitorimit, përpunimit e organizimit të
informacioneve që deri më tani janë ruajtur vetëm fizikisht. Projekti ka si qëllim:
 Ndërtimin e një sistemi të plotë dixhitalizimi të të gjithe dokumenteve të Arkivës
Qendrore të Forcave të Armatosura
 Përmirësimin e shërbimit të ofruar, duke dhënë një shërbim më të shpejtë, të plotë e
efikas në përgjigje të kërkesave për informacioni arkivor.
 Produktivitet më të lartë, pasi zvogëlohet koha e shpenzuar për kërkimin e një
dokumenti në letër.
Ministria e Shëndetësisë
AKSHI gjithashtu ka kontribuar në hartimin e Termave të Referencës së projektit me
objekt: “Sistemi i mbledhjes dhe raportimit të informacionit shëndetësor të regjistrave
mjeksore”, në bashkëpunim me ekspertët e institucionit. Projekti, konsiston në krijimin e
regjistrave specifik në format elektronik, në të cilët do të mbahen të dhënat shëndetësore të
pacientëve, të cilat deri më sot janë mbajtur në mënyrë manuale. Zbatimi i projektit në fjalë do
të informatizojë proceset e punës duke minimizuar gabimet në të dhëna dhe humbjet në
informacion.

Shërbimi Kombëtar i Punësimit
Një tjetër projekt i rëndësishëm është edhe “Mirëmbajtja e Sistemit Informatik të
Shërbimeve të Punësimit”, i realizuar nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit, për të cilin
gjithashtu AKSHI në bashkëpunim me ekspertët e institucionit ka dhënë kontributin e tij në
hartimin përfundimtar të termave të references. Sistemi Informatik i Shërbimeve të Punësimit
është i hostuar pranë Agjencisë Kombëtare së Shoqërisë së Informacionit dhe i rregjistruar si
bazë të dhënash shtetërore. Ky projekt konsiston në mirëmbajtjen e Sistemit Informatik të
Shërbimeve të Punësimit (SSHP), në të gjithë komponentët e tij, duke përfshirë edhe portalin
www.puna.gov.al.
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Prokuroria e Përgjithshme
Një tjetër projekt i rëndësishëm është dhe ai i realizuar nga Prokuroria e Përgjithshme,
në bashkëpunim me specialistët e AKSHI, me temë “Rritja e sigurisë në rrjetin e
Prokurorisë së Përgjithshme për blerjen e pajisjeve hardware TIK”.
Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është rritja e sigurisë së gjithë rrjetit të Prokurorisë së
Përgjithshme, duke përdorur teknologji bashkëkohore, e cila do të instalohet në infrastrukturën
qendrore të institucionit. Në këtë mënyrë, do të rritet aftesia kontrolluese, monitoruese dhe
inspektuese e trafikut të rrjetit, duke përmirësuar gjithashtu performancën në parandalimin e
sulmeve apo anomalive që mund të ndodhin gjatë proceseve të punës.
Qendra Kombëtare e Biznesit
Një tjetër projekt i spikatur për nga rëndësia, është investimi me objekt “Përmirësimi
Hardware i Sistemit të Regjistrit Tregtar dhe Licencave si dhe Krijimi i Dhomës së
Serverëve”. Përmes këtij projekti, synohet të krijohet një infrastrukturë, me anë të së cilës,
do të bëhet i mundur krijimi i një qendre të dhënash, në të cilën do të alokohen të gjitha pajisjet
me sistemet përkatëse. Objektivat e këtij projekti janë:



Përmirësimi i shërbimit të ofruar ndaj bizneseve duke ruajtur dhe garantuar të dhënat
e tyre.
Krijimi i kushteve standarde të dhomës së serverëve.

6.3.

Kontratat e lidhura

Kontratat e lidhura nga AKSHI për implementimet, mirëmbajtjet e sistemeve ekzistuese, në
fushën TIK për vitin kalendarik 2017 janë kontrata me informacion të klasifikuar dhe për këtë
arsye detajet e tyre nuk mund të jenë pjesë e këtij raporti.
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7. DREJTORIA E SIGURISË E-GOV
Drejtoria e Sigurisë e-Gov ka si objektiv të saj, ofrimin dhe mbikëqyrjen e standardeve të
sigurisë së informacionit, për infrastrukturën që AKSHI administron. Gjithashtu ajo është
përgjegjëse mbi administrimin e platformës PKI, për Infrastrukturën e Çelësave Publikë (PKI)
dhe për ofrimin e shërbimeve që kjo infrastrukturë ofron.
Kjo drejtori vlerëson dhe udhëzon përgatitjen dhe implementimet e sistemeve qeveritare
me qëllimin rritjen e sigurisë së informacionit në një nivel të pranueshëm. Në zbatim të Ligjeve,
VKM-ve, Rregulloreve dhe Standardeve të miratuara rekomandon marrjen e masave për të
garantuar disponueshmërinë, konfidencialitetin, integritetin si dhe mundësitë e auditimit të
sistemeve e-Gov të administruara nga AKSHI.
Drejtoria e Sigurisë e-GOV:






Përgatit strategjinë e sigurisë së informacionit e-Gov në mbështetje të objektivave të
AKSHI-it;
Ndërton dhe përditëson politikat e sigurisë së informacionit e-Gov të cilat mbështesin
objektivat e AKSHI-it;
ldentifikon dhe menaxhon risqet e sigurisë së informacionit dhe zhvillon procese për
menaxhimin e riskut për përcaktimin, analizimin dhe zvogëlimin e tij;
Kontrollon nëse masat e marra për zvogëlimin e riskut janë marrë parasysh në
përgatitjen e projekteve dhe gjatë implementimit të tyre;
Realizon vlerësime të sigurisë së informacionit për sistemet dhe infrastrukturën e-Gov.

Drejtoria e Sigurisë e-Gov përbëhet nga dy sektorë:
1. Sektori i Sigurisë së Informacionit
2. Sektori i Infrastrukturës së Çelësave Publikë
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), bazuar në vendimin Nr. 673,
datë 21.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”
është autoriteti përgjegjës, i cili zhvillon dhe ofron shërbimet e përqendruara për administratën
publike duke arritur në ofrimin e disa shërbimeve për institucionet qeveritare si:
i. Ofron shërbimet e përqendruara të TIK-ut për administratën publike, përfshirë shërbimet
e autentifikimit, nënshkrimit elektronik dhe vulën elektronike.
ii. Zhvillon, administron dhe mirëmban infrastrukturën e shërbimeve të qeverisjes
elektronike, portalin unik qeveritar e-Albania, platformën qeveritare të ndërveprimit për
ofrimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike, sipas tipologjisë: qeveri - qeveri, qeveri qytetar, qeveri – biznes.
Qendra e të Dhënave Qeveritare pranë AKSHI ka një numër të konsiderueshëm pajisjesh,
sistemesh, databazash dhe aplikacionesh. Rrjeti qeveritar GovNET aktualisht është sistemi i
cili garanton të gjitha shërbimet e përqendruara.
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Në vitin 2014, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), ndërmori për
herë të parë një investim shumë të rëndësishëm me qëllim rritjen e sigurisë në rrjetin qeveritar
GovNET dhe Qendrën e të Dhënave Qeveritare si më poshtë vijon:
 Web Security, Mail Protection;
 Zgjidhje Për Manaxhimin Dhe Optimizimin e Trafikut të Internetit;
 Platforma e Lëvrimit të Aplikimeve;
 Firewall dhe VPN Concetrator;
 Sistem për informacionin e sigurisë dhe menaxhimit të ngjarjeve.
Në vijim të investimeve madhore gjatë vitit 2014 për rritjen e sigurisë në qendrën qeveritare
të të dhënave, rrjetin qeveritar GovNET dhe shërbimeve të përqendruara për administratën
publike në nivel qendror gjatë vitit 2015 dhe viteve më tej u përforcuan sistemet e sigurisë:
 Vendosja e një sistemi mbrojtës të sofistikuar në çdo pajise fundore dhe server për të
rritur mbrojtjen nga rreziqet dhe sulmet kibernetike;
 Enkriptimi i rrjetit Gov-Net për të gjitha linjat data, midis AKSHI-T, ministrive dhe
institucioneve të rëndësisë së veçantë.
 Krijimi i një arkitekture me disponueshmëri të lartë (eng. High Availability) për sistemin
aktual Firewall në nivelin e aplikacioneve Web (eng. Web Application Firewall).
 Rritja e kapacitetit e sistemit të menaxhimit të ngjarjeve (SIEM) duke përfshirë në të
gjithë infrastrukturën e rrjetit GovNET: Firewall, router, switch dhe serverë.
Shërbimet e mësipërme i janë vënë në dispozicion të gjithë administratës e-Gov për të pasur:
 Disponueshmëri të lartë për të gjitha sistemet e sigurisë;
 Komunikimi të sigurt, bazuar në protokollet më të sigurta të enkriptimit, duke ofruar
disponueshmëri dhe performancë të lartë të transmetimit të informacionit.
Infrastruktura e sigurisë është e përbërë nga bashkërendimi dhe bashkëveprimi i disa
sistemeve të cilat mundësojnë monitorim, analizim, bllokim/lejim, enkriptim dhe ruajnë
informacionin, i cili shkëmbehet ndërmjet institucioneve të cilat bëjnë pjesë në e-Gov.

7.1.

Sektori i Sigurisë së Informacionit

7.1.1. Platforma e Sistemit të Menaxhimit të Ngjarjeve (SPLUNK)
Pranë AKSHI-t është implementuar Platforma e Sistemit të Menaxhimit të Ngjarjeve
(System Information Event Manager), Menaxhues logesh i cili është një sistem i integruar për
menaxhimin e logeve dhe analizës në kohë reale të ngjarjeve të sigurisë (SIEM). Sistemi
garanton që informacioni i sigurisë dhe ngjarjet e gjeneruara vazhdimisht, janë të ruajtura, të
monitoruara të analizuara dhe raportuara në kohë reale. Sistemi mbledh loge nga pajisje të
ndryshme të rrjetit (WAF, Next Generation Firewall (NGFW), Active Directory,Firewall etj).

Figura 7. Statistika të eventeve te gjeneruara nga sistemet qe monitorohen ne SIEM
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Sistemi i menaxhimit të ngjarjeve, siguron një regjistër të plotë të aktiviteteve të rrjetit,
si dhe raportim sa më gjithëpërfshirës, të integrueshëm dhe të personalizueshëm. SIEM
gjithashtu, mban dhe ruan rekorde të plota të logeve, në mënyrë që investigimet dhe
raportimet sipas standardeve të sigurisë, të kryhen sa më lehtë.

Figura 8. Paraqitje grafike e alerteve të IPS në firewall për tentativat e jashtme/brendshme drejt
AKSHI-t.
Që prej vitit 2015 deri tani janë shtuar shërbimet si dhe burimet nga ku merren loge në
kohë reale ku u përfshin domain controller qeveritar (AKSHI, Ministritë dhe Institucionet) Core
Firewall, Firewall në nivelin e aplikacioneve Web, ku hostohen faqet qeveritare për të pasur
dhe analizuar të gjithë informacionit e veprimeve dhe ndryshimeve që bëhen në këto sisteme,
në mënyre që të ofrojmë një pasqyrë më të saktë të të gjithë veprimeve dhe për të marrë masa
në kohë reale, për rritjen e sigurisë në këto sisteme.

7.1.2. Siguria e faqeve të internetit të institucioneve zyrtare
Me anë të kësaj infrastrukture, AKSHI ka ngritur një sistem të integruar për të kompletuar
dhe përditësuar politikat e sigurisë dhe të mbrojtjes së faqeve zyrtare të internetit, si dhe
identifikimet e sulmeve më të fundit (eng. signatures). Mbrojtje të aksesit në faqet zyrtare të
institucioneve të cilat hostohen tek AKSHI, si; ato të hostuara në cloud publik ashtu edhe ato
në server fizik.
Sistemi është në gjendje të mbrojë nga sulme të shkallës së gjerë, si edhe sulme të
automatizuara, si për shembull: burime sulmesh, bot, phishing URL, si dhe teknologji intuitive
në mënyrë që të bllokojë IP-të keqbërëse përpara se të kryhet një sulm. Më poshtë gjeni dy
grafikë të gjeneruar nga SIEM mbi trafikun jolegjitim të jashtëm gjatë 24 orëve të fundit.
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Figura 9. Tentativat e jashtme të sulmeve në 24 orë

Figura 10. Tentativat e sulmeve të jashtme sipas shteteve në 24 orë
Më poshtë janë dy grafikë të gjeneruar nga SIEM, mbi trafikun jolegjitim të brendshëm
gjatë 24 orëve të fundit.

Figura 11. Tentativat e brendshme të sulmeve në 24 orë
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Figura 12. Tentativat e sulmeve të brendshme sipas shteteve në 24 orë
Firewall në nivelin e aplikacioneve Web mundëson një teknologji për identifikimet
gjeografike të IP-ve që kryejnë aktivitet keqdashës në mënyrë që të krijohet një pasqyrë më e
qartë për identifikimin, parandalimin, dhe marrjen e masave ndaj këtyre sulmeve. WAF kryen
bllokimin e sulmeve DoS si në shtresën e aplikimeve ashtu edhe në atë të rrjetit. Gjithashtu
mundëson teknologji për raportim në kohë reale, raportim të detajuar, si dhe një sistem
monitorimi në kohë reale të gjithë aktiviteteve dhe menaxhimit të politikave të WAF si dhe
sigurisë së faqeve Web që ajo mbron.

Figura 13. Paraqitje gjeografike e sulmeve në nivel aplikacioni të kryera përgjatë 72 orëve
Që prej vitit 2015 u mundësua vendosja e WAF aktual, në një cluster për të ofruar
disponueshmëri të lartë dhe mosndërprerje të shërbimit të Web Appliacion Firewall, nga i cili
mbrohen faqet qeveritare të hostuara tek AKSHI.
WAF mbron në mënyre pro aktive nga mënyra tradicionale dhe të reja në hakerimin e
faqeve web duke përfshirë këtu: SQL Injection, Cross Site Scripting, Cookie Injection etj.
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Figura 14. Paraqitja grafike e alerteve në 7 ditë

7.1.3. Siguria e aksesit në internet të institucioneve
Siguria e aksesit të Web ofron shërbime të tilla si: URL filtering/Parental control, Anti-virus,
anti-spyware për HTTP, Anti-phishing, Firewall dhe application firewall të cilët duhet të
detektojnë VoIP dhe aplikacione p2p, Raportime. Sistemi është i vendosur në Bridge Mode
për t’u lidhur me profilin e duhur të përdoruesit është ky sistem është i integruar me Active
Directory.
Sistemi ofron një ndërfaqe web të centralizuar nga e cila menaxhohen të gjitha shërbimet.
Gjithashtu bën të mundur që çdo institucion të mund të menaxhojë pjesën e tij të përdoruesve
dhe aksesin në internet. Shërbimi i filtrimit të shfletimit në internet (eng. Web Filtering) bën të
mundur filtrimin e përmbajtjeve që mund të aksesohen në internet. Është i ndarë në 60
kategori paraprake, të cilat rifreskohen çdo ditë me ‘whitelist’ dhe ‘blacklist’ të URL-ve të
ndryshme. Siguria e ofruar në këtë zgjidhje është në aplikacionet në protokoll HTTP, HTTPS,
FTP dhe SMTP. Moduli i raportit ofron raporte të personalizuar dhe të detajuara për çdo
shërbim të ofruar.

7.1.4. Menaxhim dhe Optimizim i Trafikut në Internet, inspektim me imtësi të paketave
(DPI)
Menaxhim dhe Optimizim i Trafikut në Internet, inspektim me imtësi të paketave (eng.
Deep Packet Inspection) është e implementuar në cluster dhe disponueshmëri të lartë në
mënyrë që të bëjë të mundur aplikimin e politikave dhe vazhdim të shërbimeve edhe në rast
se një nga nyjet/pajisjet bie. Pajisjet janë të konfiguruara në bridge mode. Ky sistem bën të
mundur optimizimin e rrjetit në nivel IP dhe në nivel Aplikacioni. Sistemi bën të mundur edhe
filtrimin e aplikacioneve të ndryshme jo thelbësore për institucionin të cilat konsumojnë
bandwith të tepërt (shembull: Torrent, TeamViewer, IRC etj). Sistemi mundëson edhe
raportime në kohë reale ose periodike në formate të ndryshme dhe të personalizuar sipas
nevojës.
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7.1.5. Firewall dhe VPN
Pajisjet firewall bëjnë të mundur kontrollin e aksesit për klientë, server, aplikime, pajisje
rrjeti dhe protokolle komunikimi. Njohje në nivel user-i apo makinë për një definim granular të
politikave të sigurisë për user dhe group user-ash. Network Address Translation (NAT): NAT
Bridge Mode: Routed Mode. Zgjidhja ofron lejimin e aksesit nga interneti për shërbimet e
brendshme në mënyrë të sigurtë (VPN) si: Site-to-Site Virtual Private Network, Multiple
Remote Access VPN Connectivity Modes: Software IPsec VPN ofron zgjidhje me VPN në
mënyra dhe kategorizime të ndryshme, si dhe krijimin e tuneleve VPN bazuar në domain userash. Remote Access behet me anë të enkriptimit SSL VPN me teknologji SSL VPN për
komunikime të sigurta dhe të enkriptuara nga PC, Laptop, Tablets dhe Smart Phones.
Funksionalitete të plota Intrusion Prevention System (IPS): një shërbim IPS të plotë me
funksione konstante update-imi dhe definicionesh të reja. Mbrojtje në kohë reale: Përditësim
për dobësi (vulnerabilitete) të klientët dhe server-at, Exploits, Protocol misuse, Outbound
malware communications, Tunneling attempts, Application control, Sulme të përgjithshme pa
signature të paracaktuara. DoS Mitigation Engine: funksionalitet i shtuar kundër DoS attacks.
Multi-Method Detection Engine: Vulnerability and exploit signatures, Protocol validation,
Anomaly detection, Behavior-based detection, Multi-element correlation. Inspektim të trafikut
të enkriptuar SSL.

7.1.6. Sistemi mbrojtës Antivirus i Qendërzuar
Symantec Endpoint Protection, me një instalim të qendërzuar, i cili është integruar me
Active Directory të AKSHI si dhe me disa A.D/Ldap të institucioneve të tjera që e kanë një
domain të tyren të pavarur nga AKSHI.
Sistemi i Antivirusit i instaluar përfshin desktop firewall, mbrojtje edhe për pajisjet Apple të
cilët janë pjesë e pajisjeve të administratës. Zgjidhja siguron mbrojtje proaktive edhe nga
teknika të panjohura infektive, zbulim malware brenda dosjeve të kompresuara, mbrojtje në
nivel rrjeti, kontroll i të gjithë pajisjeve periferike, bllokimin e ekzekutimit të të gjithë
aplikacioneve të paautorizuara, si dhe asnjë nga përdoruesit e paautorizuar nuk mund të bëjë
në asnjë mënyrë çaktivizimin e kësaj mbrojtje nga pajisjet ku është instaluar.

7.1.7. Certifikata e sigurisë SSL (Secure Sockets Layer).
Që prej vitit 2016 dhe deri tani të gjitha shërbimet e AKSH-it si mail-i, voice etj, një
pjesë e mirë e website-ve si AKSHI, Kryeministria, cesk, e-Albania etj kanë të instaluar
Certifikata SSL të cilat përdoren për të krijuar një kanal të koduar ndërmjet klientit dhe serverit.
Transmetimi i të dhënave të tilla si informacioni i identifikimit të llogarive dhe çdo informacion
tjetër i ndjeshëm duhet të kodohet për të parandaluar përgjimin.
Me një certifikatë SSL, të dhënat janë të koduara para se të transmetohen nëpërmjet
internetit. Kjo siguron që informacioni që del në faqet e internetit nuk do të vidhet. Nëpërmjet
këtij shërbimi që AKSH-i ofron do të mundësohet instalimi i kësaj certifikate në të gjitha faqet
zyrtare të ministrive.

7.1.8. Aksesi Fizik në Qendrën e të Dhënave Qeveritare
Datacenter-i qeveritar ofron mjedise të qëndrueshme, me siguri të lartë, pajisje të veçanta
për shuarje zjarri dhe alarmet, energji elektrike të pandërprerë (UPS dhe gjeneratorë), lidhje
network me shpejtësi të lartë, si dhe karakteristika të tjera të kërkuara nga sistemet kritike të
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vendosura pranë këtij Datacenter. Pranë Qendrës së të Dhënave Qeveritare janë vendosur
mjaft sisteme kritike të cilët bazohen në infrastruktura kompjuterike dhe rrjeti Enterprise.
Aksesi është i kontrolluar për të mbrojtur resurset fizike dhe të dhënat nga përdorimi i
paautorizuar, dëmtime aksidentale ose me qëllim të keq dhe vjedhje.
Aksesi në Data Center jepet vetëm në rastet kur është e nevojshme. Objektivat më të
rëndësishëm në lidhje me sigurinë e informacioneve janë garantimi dhe mbrojtja e integritetit,
e disponueshmërisë dhe e konfidencialitetit. Aksesi në Qendrën Qeveritare të të Dhënave
ose ambiente të tjera të AKSHI-t është i kufizuar vetëm për personat e autorizuar.
Të gjitha pajisjet e AKSHI-t dhe të gjitha pajisjet e tjera kritike janë të mbrojtura fizikisht
nga kërcënimet e sigurisë dhe nga rreziqet e mjedisit.

7.2.

Sektori i Infrastrukturës dhe Çelësit Publik

7.2.1. Infrastruktura e Çelësit Publik, PKI
Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.673, datë 22.11.2017, “Për Riorganizimin e
Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, ligjit nr. 9980, datë 25.02.2008 “Për
Nënshkrimin Elektronik “si dhe referuar ligjit 107/2015 për “Identifikimin Elektronik dhe
Shërbimet e Besuara”, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit është institucioni
publik qendror që administron, menaxhon dhe mirëmban Infrastrukturën Qeveritare të Çelësit
Publik (PKI). AKSHI në cilësinë e Ofruesit të Kualifikuar për Shërbimet e Besuara (OKSHB)
nga Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike (AKCESK)
gjeneron certifikata të kualifikuara X.509v3 me nënshkrim elektronik për administratën publike,
subjektet private dhe e-recetat dhe së fundmi certifikata të vulës elektronike për organet e
administratës shtetërore.
Infrastruktura e Çelësit Publik është bashkësia e të gjitha organizatave, sistemeve(hardware,
software),proceseve dhe politikave të sigurisë dhe marrëveshjeve, të cilat mundësojnë
funksionimin e teknologjisë me çelësa publike për një numër të caktuar përdoruesish.
Katër objektivat kryesore të Infrastrukturës Qeveritare të Çelësit Publik janë:
 Integritet
 Konfidencialitet
 Autentifikim
 Mos-Refuzim
Detyrat Kryesore të Sektorit PKI janë:






Monitorimet teknike lidhur me vulën kohore (TSA) dhe vlefshmërisë së certifikatave në
kohë reale;
Raportimet tek Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike
Update-s të RootCa dhe Subca dhe publikimet e tyre në faqen e AKSHI-t;
Gjenerime/Revokime/rinovime te certifikatave të kualifikuara me nënshkrim elektronik
dhe vulë elektronike;
Rifreskimet e Certifikatave të Sigurisë dhe Deklaratave të Praktikave te Certifikimit si
dhe publikimin e tyre në faqen e AKSHI-t;
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Kryerja e back-up-eve çdo 3 muaj për një sistem me të mbrojtur.

Aktualisht AKSHI ka të ngritur Infrastrukturën qeveritare të Çelësit Publik në përputhje me
Politikat e Certifikimit dhe Deklaratës se Praktikave. Arkitektura e Infrastrukturës me Çelës
Publik e AKSHI-t është në formë hierarike e ndarë ne 3 nivele (Figura 1).
 Niveli i pare /ROOT CA.
 Nivelit i 2 /Sub CA
 Niveli i 3 / Class.
Certifikata Bazë e AKSHI-t është ROOTCA, e cila është një certifikatë besuese për gjithë
arkitekturën e saj. Ajo është tashmë e publikuar në faqen zyrtare të AKSHI-t:
www.akshi.gov.al/pki.

Figura 15. Arkitektura Hirearkike PKI AKSHI
Një certifikatë e kualifikuar për nënshkrimin elektronik në një dokument elektronik
bazuar në PKI që siguron integritet, siguri dhe konfidencialitet. PKI e AKSHI-t përdor
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kriptografinë e çelësave publike, e cila siguron një nivel sigurie të lartë për ruajtjen dhe
transmetimin informacioneve dhe të dhënave.

7.2.2. Nënshkrimi elektronik
Në shkurt të vitit 2017 e në vazhdim AKSHI në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit
me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH), gjeneron
Certifikata të Nënshkrimit Elektronik për të gjithë mjekët/farmacistët e Shqipërisë për sistemin
me të rëndësishëm elektronik e-Recetat. Aktualisht janë gjeneruar certifikata me nënshkrim
elektronik për qarqet si më poshtë:

Korce
10%
Shkoder
9%

Tirane
40%

Elbasan
13%

Fier
10%

Tirane

Durres

Durres
18%
Fier
Elbasan

Shkoder

Korce

Grafiku 33. E-Receta shkurt 2017 - vazhdim
Në mars 2017 në vazhdim AKSHI në një bashkëpunim ndërinstitucional me Drejtorinë
e Përgjithshme te Doganave gjeneron certifikata të Nënshkrimit Elektronik për sistemin e
ASYCUDA. Platforma PKI është funksionale, jo vetëm për administratën publike, subjektet
private, por dhe për e-Recetat, të cilat i japin një numër të madh përdoruesish të Nënshkrimit
Elektronik.
Për shkak të numrit të madh të gjenerimeve/revokimeve të Nënshkrimit Elektronik dhe
për t’u ardhur në ndihmë nëpunësve apo qytetarëve për çdo problem që mund të kenë, gjatë
përdorimit apo konfigurimit të Certifikatës së Nënshkrimit Elektronik, AKSHI ka mundësuar një
e-mail zyrtar: pki@akshi.gov.al.
Gjatë vitit 2017, AKSHI si OKSHB, ka lëshuar 4.300 certifikata të kualifikuara për
nënshkrimin elektronik përkatësisht si më poshtë:




800 certifikata për administratën publike
1.500 certifikata për aktorët e përfshire në projektin e-Leje
2.000 certifikata per sistemin e-Receta
Më poshtë paraqiten statistikat për tre vitet e fundit (2015-2017) të gjenerimeve të
nënshkrimeve elektronike për administratën publike dhe subjektet private të sistemit eLeje.
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Statistikat vjetore nënshkrimi elektronik
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Grafiku 34. Statistikat vjetore 2015-2017
Sikurse shihet, numri i gjenerimeve të certifikatave të kualifikuara me nënshkrim
elektronik, po bëhet më i domosdoshëm, duke sjellë rritjen e kërkesës dhe duke vënë në fokus
dixhitalizimin e shërbimeve.
Janë revokuar 880 certifikata të nënshkrimit elektronik.

7.2.3. Vula elektronike
Në kuadër të dixhitalizimit te shërbimeve elektronike dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit
të Ministrave Nr.495, datë 13.09.2017 “Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve
publike elektronike”, PKI filloi të marrë një hap shumë të rëndësishëm, siç është gjenerimi
certifikatës me vulë elektronike për të gjitha institucionet e administratës publike, me qëllim
dixhitalizimin e shërbimeve të ofruara nga vetë institucioni.
Certifikata me vulë elektronike është vërtetimi elektronik që lidh të gjitha të dhënat
elektronike për një institucion të caktuar dhe ka të njëjtën vlefshmëri ligjore me vulën e njomë
në letër. Duke përcaktuar saktësisht autenticitetin e dokumentit elektronik, vula elektronike
siguron që dokumenti i vulosur është krijuar ose përpunuar në përputhje me politikat e
certifikimit.
Vulosja elektronike ne një dokument elektronik garanton:
- Origjinën dhe integritetin e dokumenteve elektronike;
- Mundëson procedurat administrative, në përputhje me standardet dhe politikat ligjërisht
të sigurta;
- Ofron siguri maksimale të të dhënave, që garantohet nga AKSHI si ofrues i kualifikuar
i shërbimeve të besuara (OKBSH).
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Aktualisht janë gjeneruar 68 certifikata me vulë elektronike përkatësisht për 7 institucione si
më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14 certifikata për Drejtoritë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor
14 certifikata për Drejtoritë Rajonale Tatimore
36 certifikata për Zyrat Vendore te Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
1 certifikata për Fondin e Detyrueshëm të Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor
1 certifikatë për Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile
1 certifikatë për Institutin e Sigurimeve Shoqërore
1 certifikatë për Qendrën Kombëtare të Biznesit

AKSHI, si OKSHB, për vitin 2017, ka raportuar tek Autoriteti Kombëtar për Certifikimin
Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike:
 Raportet tremujore mbi numrin e lëshimit të certifikatave të nënshkrimit elektronik dhe
revokimet e tyre
 Raportin vjetor mbi personelin përgjegjës të infrastrukturës PKI dhe numrin total të
certifikatave të lëshuara për periudhën mars 2016 – mars 2017.
 Raportimet mujore për certifikatat e kualifikuara për ZOS.
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8. DREJTORIA E VAZHDIMËSISË SË PUNËS BCC, BACKUP & DRC
Drejtoria e Vazhdimësisë së Punës BCC, Backup&DRC është një drejtori e re e shtuar
pranë AKSHI-t, në përputhje me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 703 datë 29.10.2014
“Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit’, Vendimin e Këshillit të
Ministrave Nr. 710 datë 21.08.2013 “Për Krijimin dhe Funksionimin e Sistemeve të Ruajtjes
së Informacionit, Vazhdueshmërisë së Punës dhe Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit”, si
edhe me miratimin e strukturës gjatë vitit 2015 në zbatim të Urdhrit Nr. 59 datë 23.04.2015
“Për Miratimin e Strukturës dhe të Organikës së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit”.
Kjo drejtori përfshin dy sektorë:
1. Sektori i DRC
2. Sektori i BCC
Pranë këtyre sektorëve ka specialistë të cilët administrojnë sistemet në AKSHI me qëllim
njohjen, administrimin, menaxhimin e sistemeve dhe aseteve të nevojshme të një site Disaster
Recovery, për procedurat e back-up dhe recovery nga back-up. Përveç mbështetjes teknike
që stafi realizon, ai është angazhuar vazhdimisht në projekte, rishikime, dhënie mendimi dhe
hartime të Termave te Referencës. Në kuadër të ofrimit të shërbimeve të përqendruara,
AKSHI ofron edhe shërbimin për Data Disaster Recovery (DRC), Vazhdimësinë e Punës
(Business Continuity) dhe Ruajtjen e Informacionit (Back-up) si më poshtë vijon:

8.1.

Shërbimi i Data Recovery për Exadata (Projektet) dhe Infrastruktura
ekzistuese

Gjatë vitit 2014 është ngritur pranë AKSHI-t sistemi për vazhdueshmërinë e punës,
rekuperimin nga fatkeqësia dhe back-up për sistemet qeveritare i implementuar në Oracle
Exadata, me qëllim ofrimin e këtij shërbimi IAAS, për institucionet e Administratës Publike, me
siguri dhe performancë të lartë. Në këtë infrastrukturë hostohen sisteme me databaza në
teknologji të ndryshme si Oracle, DB2, etj. Aktualisht është ofruar ky shërbim për sistemet e
mëposhtme:
Sistemi i regjistrimit dhe kontrollit të barnave
Ngritja e një sistemi për rekuperimin nga fatkeqësia dhe back-up për Sistemin e Regjistrimit
dhe Kontrollit të Barnave, të cilat mbështeten në teknologjinë Oracle Database.
Sistemi i Menaxhimit të Kontributeve për ISSH-në
Ngritja e një sistemi për rekuperimin nga fatkeqësia dhe back-up për Sistemin e Menaxhimit
të Kontributeve për Institutin e Sigurimeve Shoqërore duke krijuar një instancë në Exadata.
Sistemin e Gjendjes Civile
Për shkak të domosdoshmërisë për disponueshmëri të lartë dhe ruajtjes së të dhënave të
Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, gjatë vitit 2015 AKSHI ofroi këtë shërbim dhe për
institucionin e Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile dhe Ministrinë e Brendshme.
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Infrastruktura Teknike e Sistemit të Thesarit
Ngritja e një sistemi për rekuperimin nga fatkeqësia dhe vazhdimësine e punës për
Infrastrukturën Teknike të Sistemit të Thesarit, shërbim i ofruar për Ministrinë e Financave.
Sistemi i Dixhitalizimit të Sistemit të Shërbimit të Provës
Ngritja e site-t primar për databazën e Sistemit të Shërbimit të Provës në kuadër të
Dixhitalizimit të regjistrit të dosjeve të të dënuarve.
Sistemi i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave
Ngritja e site-t DRC për databazën e Sistemit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.
Sistemi i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave
Ngritja e site-t BCC me RMAN për databazën e Sistemit të Drejtorisë së Përgjithshme të
Doganave.
Sistemi DMFAS i Ministrisë së Financave
Ngritja e një sistemi për vazhdimësinë e punës për Infrastrukturën Teknike të Sistemit të
DMFAS, shërbim i ofruar për Ministrinë e Financave.
Sistemi i e-ekzaminime
Ngritja e një baze të dhënash për hostimin e Infrastrukturën Teknike të Sistemit të eekzaminime, shërbim i ofruar për Ministrinë e Shëndetësisë.
Sistemi i licencave
Ngritja e një baze të dhënash për hostimin e infrastrukturës teknike të sistemit të licencave të
ndërtuesve, shërbim i ofruar për Ministrinë e Zhvillimit Urban.
Sistemi FMS i ISSH
Në kuadër të implementimit të projektit të Infrastrukturave të BCC për Sistemet Heterogjene,
ku përfshihet implementimi i një site BCC për këtë infrastrukturë, është hostuar databaza e
sistemit në Exadata.
Sistemi FMS i ISSH
Ngritja e site-t DRC për sistemin e ISSH, ne infrastrukturën e platformave heterogjene.

8.2.

Shërbimi i vazhdueshmërisë së punës (Business Continuity) dhe sistemit të

ruajtjes së informacionit (back-up) për infrastukturat e sistemeve:
Të portalit qeveritar e-Albania
Ngritja e sistemit të vazhdueshmërisë së punës (Business Continuity) dhe sistemit të ruajtjes
së informacionit (back-up) për infrastukturën e portalit qeveritar e-Albania në një site të ri në
mënyrë që të ofrohet shërbimi pa ndërprerje dhe të parandalohet humbja ose shkatërrimi
aksidental i të dhënave.
Të Platformës Qeveritare të Ndërveprimit
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Ngritja e sistemit të vazhdueshmërise së punës (Business Continuity) dhe sistemit të ruajtjes
së informacionit (back-up) për infrastukturën e Platformës Qeveritare të Ndërveprimit në një
site të ri në mënyrë që të ofrohet shërbimi pa ndërprerje dhe të parandalohet humbja ose
shkatërrimi aksidental i të dhënave.
Të infrastruktures së EDRMS
Ngritja e sistemit të vazhdueshmërise së punës (Business Continuity) dhe sistemit të ruajtjes
së informacionit (back-up) për infrastukturën e sistemit te protokollit dhe komunikimit shkresor,
në Kryeministri dhe ministritë e linjës, i cili është në zgjerim edhe më tej për institucionet e
tjera të cilat kanë kërkuar këtë sistem, në një site të ri në mënyrë që të ofrohet shërbimi pa
ndërprerje dhe të parandalohet humbja ose shkatërrimi aksidental i të dhënave.
Të infrastrukturës te e-Lejet
Nisur nga rëndësia e larte e sistemit multifunksional të qendërzuar të lejeve të ndërtimit (Eleje), AKSHI mundësoi ngritjen e një sistemi të ruajtjes së informacionit (back-up) për
infrastukturën e sistemit e-Leje, në mënyrë që të parandalohet humbja ose dëmtimi aksidental
i të dhënave. Ky shërbim është ngritur duke përdorur teknologjinë HPE DataProtector, duke
realizuar ruajtjen e të dhënave në nivel makine virtuale dhe database si më poshte:



HyperV Image Backup – 7 (shtatë) makinat virtuale të sistemit të e-Lejeve
MS SQL Server Backup – Back-up ne nivel databaze të serverit të databazës së
sistemit të e-Lejeve

Të shërbimeve të përqendruara:
Për shkak të domosdoshmërisë për disponueshmëri të lartë dhe ruajtjes së të dhënave të
sistemeve për një numër të lartë institucionesh që hostohen pranë AKSHI-t, jane ngritur
sisteme duke përdorur platformën e System Center Data Protection Manager bazuar në
teknologjine e “Microsoft”.
Në këtë infrastrukturë ofrohet ruajtja e informacionit për sherbime e përqendruara si Active
Directory, Microsoft Exchange 2013 (49 Database), SCOM 2012 , SCCM 2016 ,MIM 2016,
Skype for Bussines 2015 si dhe për Infrastrukturën e Portalit E-Albania dhe Platformës
qeveritare të ndërveprimit (GG).
Bazuar në këtë teknologji ofrohet backup për faqet qeveritare, si dhe për një numër të
konsiderueshëm sistemesh, databazash dhe aplikacionesh të hostuara si në Cloud Privat dhe
atë Publik.
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Platforma të mbrojtura nëpërmjet BackUP
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Grafiku 35. Platforma të mbrojtura nëpërmjet BackUP

Raporti i Back-up sipas infrastrukturave
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Grafiku 36. Raporti i Back-up sipas infrastrukturave

8.3.

Dokumentimi i Procedurave për DRC dhe BCC

Hartim i planeve të rekuperimit nga fatkeqësia
 Exchange Disaster Recovery Plan – Një dokumentim i plotë i infrastrukturës së mail
server-it qeveritar me qëllim përfshirjen e të gjithë skenareve për rikuperim nga
fatkeqësia.
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Skype for Business Recovery Plan - Një dokumentim i plotë i infrastrukturës së
Skype for Business, e cila është një infrastrukturë e re, me qëllim përfshirjen e të
gjithë konfigurimeve ekzistuese, por dhe skenarëve për rikuperim nga fatkeqësia.
Procedurat për kryerjen e Back-up-eve të infrastrukturave ekzistuese të Cloud Privat,
Cloud Public, Cloud Hybrid, postës elektronike, etj.
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Aneks 1.1: Lista e regjistrave elektronikë në GG
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Institucioni
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor
Agjencia e Prokurimit Publik
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Regjistri Noterial
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile
Qendra Kombëtare e Regjistrimit
Qendra Kombëtare e Licencimit
Shërbimi Kombëtar i Punësimit
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
Gjykatat
Ministria e Arsimit dhe Sportit
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë
Ujësjellës Kanalizime Tiranë
Regjistri Përmbarimor Privat
Prokuroria e Përgjithshme
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit
Departamenti i Administratës Publike
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
Banka e Shqipërisë
Autoritetit Kombëtar i Ushqimit
Inspektorati i Mjedisit
INSTAT
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit
Ministria e Shëndetësisë
Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
Agjencia Kombëtare e Provimeve
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Bashkia Durrës (VIRTUAL) (NO SERVER)
Ministria Financave (VIRTUAL) (NO SERVER)
Ministër Shteti për Çështjet Vendore (VIRTUAL) (NO SERVER)
PLGP (Planifikimi i Qeverisjes Vendore - BASHKIA)
Agjencia Kombëtare e Planifikimit te Territorit
Agjencia e Trajtimit të Pronave
Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe
40
Sipërmarrjes
41 Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Shkurtimi
DPSHTRR
APP
DPT
AMF
ISSH
MD
DPGJC
QKR
QKL
SHKP
MMSR
ICMIS
MAS
OSHEE
POLICIA
UKT
NCHB
Prokurori
DPD
Thesari
DAP
DPB
BSH
AKU
IM
INSTAT
FSDKSH
DPP
MSH
ZRPP
AKP
AKSHI
BDR
MF
MSHCV
PLGP
AKPT
ATP
DPTTV
MZHETTS
MPJ
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42
43
44
45
46

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor
Drejtoria e Përgjithshme Detare
Kopshte/gjimnaze/shkolla
Agjencia Kombëtare e Turizmit
Agjencia e Mbikëqyrjes Financiare
Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave
47
Informale

ASIG
DPDe
AKT
ABSA
ALUIZNI
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Aneks 1.2: Lista e shërbimeve në portalin unik qeveritar e-albania
Nr.

Institucioni ofrues

Emërtimi i shërbimit

1

Ministria e Drejtësisë

2

Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Njësitë vendore
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Ankesë dhe trajtim i dosjes me specialistin përkatës
pranë ATP
Aplikim për asistencë për shtetasit shqiptarë të humbur

3
4
5

6

7

8

9
10

11

12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

Niveli i
sofistikimit të
shërbimit
4
4

Aplikim për asistencë për shtetasit shqiptarë të ndaluar
ose të burgosur
Aplikim për asistencë të përgjithshme

4

Aplikim për Kartë Shëndeti

4

Aplikim për leje infrastrukture

4

Aplikimi për deklarate paraprake për kryerje punimesh

4

Aplikimi për leje për ndryshimin e funksionit

4

Aplikimi për leje zhvillimi
Aplikimi për shtyrjen e afatit të lejes së ndërtimit

4
4

Aplikimi për t'u pajisur me Certifikatë Përdorimi

4

Aplikimi për vërtetim pagë papunësie

4

Aplikimi për vërtetim si punëkërkues i papunë

4

Automjetet e mia

4

Autorizim për rifitimin e lejes së drejtimit

4

Bizneset e mia

4

Certifikatë familjare
Certifikatë nga akti i lindjes
Certifikatë nga akti i martesës
Certifikatë nga akti i vdekjes
Certifikatë personale
Certifikatë pronësie e mjetit

4
4
4
4
4
4

Certifikatë Regjistrimi

4

Deklarimi dhe pagesa e kontributeve nga punëdhënësit

4

Deklarimi i të ardhurave personale

4

4
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Operatori i
Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike
(OSHEE)
Ujësjellës Kanalizime
Tiranë (UKT)
Kryeministria
Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor

Depozitimi i bilancit vjetor në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
Detajet e dosjes për ish të përndjekurit politikë

4

Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të
paluajtshme
Ekstrakt historik (Biznes)

4

Ekstrakt historik (Biznes) - "për degët ose zyrat e
përfaqësimit të shoqërive të huaja”
Ekstrakt historik (Biznes) - "shoqëri e bashkëpunimit
bujqësor"
Ekstrakt historik (Biznes) - "shoqëri e bashkëpunimit
reciprok"
Ekstrakt historik (Biznes) - "shoqëri e kursim kreditit”

4

Ekstrakt historik (Biznes) - "shoqëri e thjeshtë"

4

Ekstrakt historik (Biznes) - "shoqëri me përgjegjësi të
kufizuar”
Ekstrakt historik (Biznes) - “shoqëri aksionare”

4

Ekstrakt historik (Biznes) - “shoqëri kolektive”

4

Ekstrakt historik (Biznes) - “shoqëri komandite”

4

Ekstrakt historik (Qytetar)

4

Ekstrakt i thjeshtë (Biznes)

4

Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “për degët ose zyrat e
përfaqësimit të shoqërive të huaja”
Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri aksionare”

4

Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri e bashkëpunimit
bujqësor”
Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri e bashkëpunimit
reciprok”
Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri e kursim kreditit”

4

Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri e thjeshtë"

4

Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri kolektive”

4

Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri komandite”

4

Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri me përgjegjësi të
kufizuar”
Ekstrakt i thjeshtë (Qytetar)

4

Faturat e energjisë elektrike

4

Faturat e Ujësjellës Kanalizime Tiranë, UKT

4

Formulari i dekriminalizimit
Gjenerimi i Kartës së Shëndetit

4
4

4

4

4
4
4

4

4

4
4

4
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55

58
59

Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Drejtësisë
Kryeministria

60

Kryeministria

61

64

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Drejtësisë

65

Ministria e Drejtësisë

66
67

69

Kryeministria
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Drejtësisë

70

Ministria e Drejtësisë

71
72

78

Ministria e Brendshme
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Drejtësisë

79
80
81
82

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Brendshme
Njësitë vendore

83

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Njësitë vendore

56

57

62
63

68

73
74

75
76

77

84

Gjenerimi i Kartës së Shëndetit për fëmijët nga
kryefamiljari

4

Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR

4

Gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve

4

Gjurmimi i çështjeve gjyqësore
Gjurmimi i çështjeve nga Agjencia e Prokurimit Publik me
NIPT
Gjurmimi i çështjeve nga Agjencia e Prokurimit Publik me
numër çështje
Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit
(licenca)
Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit
me NIPT
Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit
me numër çështje
Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe
institucionet
Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekorë në sistemin e
regjistrimit të pasurive të paluajtshme, para ose pas
përfundimit të regjistrimit fillestar
Kërkesë njoftim për tendera të rinj sipas kodeve CPV
Kërkesë për kopje të testit të maturës

4
4

Kërkesë për pjesëmarrje në aktivitete

4

Kërkesë për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo
pjesëtimit të pasurisë së paluajtshme
Kërkesë për statusin dhe problematikat e shqyrtimit të
dosjes
Kërkesë për verifikim dhe ndryshim të qendrës së votimit
Kërkesë për vërtetim për individ të paregjistruar

4

Kërkesë për vërtetim për posedim mjeti

4

Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

4

Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme
Kontributet për sigurimet shoqërore të të vetëpunësuarve
në bujqësi dhe vullnetarëve

4
4

Kontrolli mjekësor bazë

4

Kopje te vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, në të
cilat bazohet Regjistri i Pasurive të Paluajtshme / faqe
Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale
Korrigjim gabimesh në kartelë
Kundërvajtjet rrugore
Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe deri në 250
m2
Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe më të madhe
se 250 m2

4

Leje ndërtimi për prishje ndërtimi ekzistues

4

4
4
4
4
4
4

4
4

4
4
4

4
4
4
4
4
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85

86

87
88

89

90

91
92
93
94
95

96
97
98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Njësitë vendore
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale

Leje ndërtimi për rikonstruksion me ndryshim funksioni

4

Leje ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim funksioni

4

Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me
sipërfaqe deri në 250 m2
Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me
sipërfaqe më të madhe se 250 m2

4

Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit

4

Leje për ndryshimin e subjektit zhvillues

4

Lëshim kopje kartele të pasurisë
Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale
Lëshim vërtetim pronësie
Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)
Lista e çmimeve të barnave të rimbursueshme

4
4
4
4
4

Lista e pagesave të kryera nga Degët e Thesarit

4

Lista e pagesave të kryera nga Degët e Thesarit sipas
NUIS/NIPT-it
Lista e sëmundjeve kronike

4

Marrje dosje pronësie

4

Marrje fletë projekti

4

Marrje Gen-plan (A3/A4)

4

Masat e patërhequra të pensionit familjar

4

Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar
të personave me funksione kushtetuese

4

Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar
të personave me titull shkencor

4

Masat e patërhequra të pensionit të invaliditetit (KMCAP)

4

Masat e patërhequra të pensionit të KMCAP-it

4

Masat e patërhequra të pensionit të pleqërisë

4

Masat e patërhequra të pensionit të vdekjes

4

4

4

103 | F a q j a

109

128
129

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Drejtësisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Kryeministria
Njësitë vendore

130

Njësitë vendore

131

Njësitë vendore

110

111

112

113
114

115

116

117

118
119
120

121

122

123

124

125

126

127

Masat e patërhequra të shpërblimit financiar nga statusi
"Dëshmor i Atdheut"

4

Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë financiar për
efektivët lundrues në pension

4

Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë financiar të
pilotëve fluturues në pension

4

Ndihma ekonomike për individë

4

Ndryshim kufiri
Njoftim për fillimin e punimeve

4
4

Njoftim për ndryshimin e subjektit zbatues

4

Njoftim për raportin e kolaudimit

4

Njoftim për raportin e mbikqyrjes

4

Notat e provimeve të maturës

4

Pension shtetëror suplementar i personave me funksione
kushtetuese
Pensionet e patërhequra

4

Pensioni familjar

4

Pensioni i invaliditetit (KMCAP)

4

Pensioni i pleqërisë

4

Pensioni i pleqërisë (kartela e pleqërisë)

4

Pensioni im

4

Pensioni shtetëror suplementar i personave me titull
shkencor

4

Pikët e drejtuesit të mjetit

4

Posta elektronike zyrtare
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin (Bashkia
Berat)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin (Bashkia
Kamëz)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin (Bashkia
Kuçovë)

4
4

4

4
4
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132

Njësitë vendore

133

Njësitë vendore

134

Njësitë vendore

135

Njësitë vendore

136

Njësitë vendore

137

Njësitë vendore

138

Njësitë vendore

139

Njësitë vendore

140

Njësitë vendore

141

Njësitë vendore

142

Njësitë vendore

143

Njësitë vendore

144

Njësitë vendore

145

Njësitë vendore

146

Njësitë vendore

147

Njësitë vendore

148

Njësitë vendore

149

Njësitë vendore

150

Njësitë vendore

151

Njësitë vendore

152

Njësitë vendore

153

Njësitë vendore

154

Njësitë vendore

155

Njësitë vendore

156

Njësitë vendore

157

Njësitë vendore

158

Njësitë vendore

159

Njësitë vendore

160

Njësitë vendore

161

Njësitë vendore

Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin (Bashkia
Lushnjë)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin (Bashkia
Patos)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin (Bashkia
Sarandë)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin (Bashkia
Vlorë)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin (Bashkia
Vorë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin (Bashkia
Berat)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin (Bashkia
Durrës)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin (Bashkia
Kamëz)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin (Bashkia
Kuçovë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin (Bashkia
Lushnjë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin (Bashkia
Patos)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin (Bashkia
Sarandë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin (Bashkia
Vlorë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin (Bashkia
Vorë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin (Bashkia
Berat)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin (Bashkia
Durrës)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin (Bashkia
Kamëz)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin (Bashkia
Kuçovë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin (Bashkia
Lushnjë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin (Bashkia
Patos)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin (Bashkia
Sarandë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin (Bashkia
Vlorë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin (Bashkia
Vorë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin (Bashkia
Berat)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin (Bashkia
Durrës)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin (Bashkia
Kamëz)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin (Bashkia
Kuçovë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin (Bashkia
Lushnjë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin (Bashkia
Patos)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin (Bashkia
Sarandë)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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162

Njësitë vendore

163
164

Njësitë vendore
Njësitë vendore

165

Njësitë vendore

166

Njësitë vendore

167

Njësitë vendore

168

Njësitë vendore

169

Njësitë vendore

170

Njësitë vendore

171

Njësitë vendore

172

Njësitë vendore

173

Njësitë vendore

174

Njësitë vendore

175

Njësitë vendore

176

Njësitë vendore

177

Njësitë vendore

178

Njësitë vendore

179

Njësitë vendore

180

Njësitë vendore

181

Njësitë vendore

182

Njësitë vendore

183

Njësitë vendore

184

Njësitë vendore

185

Njësitë vendore

186

Njësitë vendore

187

Njësitë vendore

188

Njësitë vendore

189

Njësitë vendore

190

Njësitë vendore

191

Njësitë vendore

192

Njësitë vendore

Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin (Bashkia
Vlorë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin (Bashkia Vorë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin (Bashkia
Berat)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin (Bashkia
Durrës)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin (Bashkia
Kamëz)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin (Bashkia
Kuçovë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin (Bashkia
Lushnjë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin (Bashkia
Patos)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin (Bashkia
Sarandë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin (Bashkia
Vlorë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin (Bashkia
Vorë)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin (Bashkia
Durrës)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin (Bashkia
Berat)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin (Bashkia
Durrës)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin (Bashkia
Kamëz)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin (Bashkia
Kuçovë)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin (Bashkia
Lushnjë)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin (Bashkia
Patos)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin (Bashkia
Sarandë)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin (Bashkia
Vlorë)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin (Bashkia
Vorë)
Publikimi i taksës së pasurisë për biznesin (Bashkia
Durrës)
Publikimi i taksës së Pasurisë për qytetarin (Bashkia
Durrës)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për biznesin (Bashkia Berat)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për biznesin (Bashkia Kamëz)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për biznesin (Bashkia Kuçovë)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për biznesin (Bashkia Lushnjë)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për biznesin (Bashkia Patos)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për biznesin (Bashkia Sarandë)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për biznesin (Bashkia Vlorë)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për biznesin (Bashkia Vorë)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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193

Njësitë vendore

194

Njësitë vendore

195

Njësitë vendore

196

Njësitë vendore

197

Njësitë vendore

198

Njësitë vendore

199

Njësitë vendore

200

Njësitë vendore

201
202

Njësitë vendore
Njësitë vendore

203

Njësitë vendore

204

Njësitë vendore

205

Njësitë vendore

206
207

Njësitë vendore
Njësitë vendore

208
209
210

212
213
214

Njësitë vendore
Njësitë vendore
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë

215

Ministria e Drejtësisë

216

Ministria e Drejtësisë

217

Ministria e Drejtësisë

218

Ministria e Drejtësisë

219
220
221
222
223

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë

224

Ministria e Drejtësisë

225

Ministria e Drejtësisë

226

Ministria e Drejtësisë

211

Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për qytetarin (Bashkia Berat)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për qytetarin (Bashkia Kamëz)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për qytetarin (Bashkia Kuçovë)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për qytetarin (Bashkia Lushnjë)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për qytetarin (Bashkia Patos)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për qytetarin (Bashkia Sarandë)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për qytetarin (Bashkia Vlorë)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në banesë
/ndërtesë për qytetarin (Bashkia Vorë)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin (Bashkia Berat)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin (Bashkia
Durrës)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin (Bashkia
Kamëz)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin (Bashkia
Kuçovë)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin (Bashkia
Lushnjë)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin (Bashkia Patos)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin (Bashkia
Sarandë)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin (Bashkia Vlorë)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin (Bashkia Vorë)
Publikimi i të dhënave të pensionit të vdekjes

4

Receta ime elektronike

4

Regjistrim /ndryshim/ shuarje Servituti
Regjistrim apo fshirje e hipotekës ligjore
Regjistrim apo fshirje e kontratave të tjera të hipotekës, si
dhe kopje kartele brenda këtij afati
Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim e
azhurnim nga ZRPP-ja
Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim e
azhurnim nga ZRPP-ja
Regjistrim fillestar i veçantë i pasurive të paluajtshme në
zonat rurale
Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të
regjistrimit
Regjistrim i aktit të trashëgimisë
Regjistrim i deklaratës për heqje dorë nga pronësia
Regjistrim i kërkesë padisë
Regjistrim i kontratës së dhurimit
Regjistrim i kontratës së shitjes, kontratës së shkëmbimit
dhe kontratës së dhurimit me rezervë/kusht të pasurisë
së paluajtshme
Regjistrim i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e
pasurive të paluajtshme
Regjistrim i pasurisë së paluajtshme të fituar me
parashkrim fitues
Regjistrim i prokurës

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
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227
228

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë

229

Ministria e Drejtësisë

230

Ministria e Drejtësisë

231

Ministria e Drejtësisë

232

Ministria e Drejtësisë

233

Ministria e Drejtësisë

234
235

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë

236

Ministria e Drejtësisë

237

Ministria e Drejtësisë

238
239
240
241
242
243
244
245

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale

246

247

248

249

250

251

252

Regjistrim i të drejtës së parablerjes
Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së
sigurimit të padisë
Regjistrimi i akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një
subjekt tjetër i së drejtës që ka në pronësi pasuri të
paluajtshme apo gëzon të drejta të tjera reale
Regjistrimi i akteve noteriale që lidhen ndërmjet
zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me
subjektet e treta
Regjistrimi i aktit për kalimin e pronësisë nga
përmbaruesi gjyqësor
Regjistrimi i Aktit të Bashkëpronësisë për objektet në
bashkëpronësi të detyrueshme
Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit me
vendim të gjykatës apo të një akti administrativ
Regjistrimi i kontratave të shitjes
Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e
kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër
kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 - 10.000.000
lekë, si dhe kopje kartele brenda këtij afati
Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e
kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër
kredidhënës, për kredi me vlerë deri në 1.000.000 lekë si
dhe kopje kartele brenda këtij afati
Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e
kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër
kredidhënës, për kredi me vlerë mbi 10.000.000 lekë si
dhe kopje kartele brenda këtij afati
Regjistrimi i kontratës së qirasë apo të nënqirasë
Regjistrimi i kontratës së shkëmbimit
Regjistrimi i lejes së ndërtimit
Regjistrimi i objekteve të legalizuara
Regjistrimi i përkohshëm i karabinasë
Regjistrimi i titujve në përdorim
Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja
Rekomandim i ri për konsultë tek mjeku specialist

4
4

Rekomandimet e mia të lëshuara nga mjeku i familjes

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Angiografisë

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Cistoshintigrafisë
direkte

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Cistoshintigrafisë
indirekte

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Coronarografisë

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e CT-Scaner koke me
kontrast

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e CT-Scaner koke pa
kontrast

4

4

4

4
4
4
4
4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4

108 | F a q j a

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale

Rezervimi i takimit për kryerjen e CT-Scaner kolone me
kontrast

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e CT-Scaner kolone pa
kontrast

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e CT-Scaner trupi me
kontrast

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e CT-Scaner trupi pa
kontrast

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e ECHO-s abdominale

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e ECHO-s gjinekologjike

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e ECHO-s kardiake

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Fibrogastroskopisë

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Fibrokolonoskopisë

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Kolposcopisë

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e kontrollit WB me jod I131

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Litotripsisë

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Mamografisë

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Pap testit

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e provës ushqimore

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Rezonancës magnetike
me kontrast

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Rezonancës magnetike
pa kontrast

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Shintigrafisë 3 Phase +
WB

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Shintigrafisë pulmonare

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Shintigrafisë renale
dinamike

4
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273

274

275

276

277

278

279

280
281

282

283

284
285

286

287
288
289
290
291

292

293

294
295
296
297

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Drejtësisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Kryeministria
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Rezervimi i takimit për kryerjen e Shintigrafisë renale
statike

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Shintigrafisë së kockës
parciale

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Shintigrafisë së skeletit

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e Shintigrafisë Thyroide

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e trajtimit hipertireoze me
jod I-131

4

Rezervimi i takimit për kryerjen e trajtimit me jod I-131

4

Rikomisionim në KMCAP

4

Saktësim i kufijve të pasurisë
Shpërblim financiar nga statusi "Dëshmor i Atdheut"

4
4

Taksat e automjeteve

4

Të dhënat e barnave mjekësore dhe çmimet e tyre

4

Të dhënat e biznesit

4

Trajtim i veçantë financiar i efektivëve lundrues në
pension

4

Trajtim i veçantë financiar i pilotëve fluturues në pension

4

Verifikim nënshkrimi elektronik
Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të
dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme
Vërtetim i hyrje-daljes nga burgu (dënimi)
Vërtetim i periudhës së burgut
Vërtetim pensioni

4
4

Vërtetim për derdhjen e kontributit vullnetar

4

Vërtetim për lejen e drejtimit

4

Vërtetim për pagim detyrimesh

4

Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti

4

Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin

4

Vërtetim për përgjegjësitë tatimore

4

4
4
4
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298
299
300
301
302
303
304
305
306

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

317

318
319

320

321
322

323

324

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme

Vërtetim për regjistrim të investitorit

4

Vërtetim statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën)

4

Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit

4

Aplikim për licencë për shërbime të ruajtjes, transportimit
e shoqërimit të vlerave monetare e sendeve të çmuara
Aplikim për autentifikim nënshkrimi

3

Aplikim për certifikatë familjare (vetëm për Italinë)

3

Aplikim për certifikatë lindje (vetëm për Italinë)

3

Aplikim për certifikatë martese (vetëm për Italinë)

3

Aplikim për certifikatë pronësie mjeti

3

Aplikim për certifikatë vdekje (vetëm për Italinë)

3

Aplikim për certifikim për bujtinë

3

Aplikim për certifikim për fjetinë

3

Aplikim për certifikim për fjetinë dhe mëngjes (B&B)

3

Aplikim për certifikim për hotel

3

Aplikim për certifikim për kamping

3

Aplikim për certifikim për motel

3

Aplikim për certifikim për qendër kurative

3

Aplikim për certifikim për resort

3

Aplikim për çregjistrim të përhershëm mjeti

3

Aplikim për çregjistrim të përkohshëm mjeti

3

Aplikim për deklaratë noteriale

3

Aplikim për dublikatë apo zgjatje të afatit të licencës të
shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose
mbikëqyrjes e kolaudimit
Aplikim për dublikatë të licencës individuale në studim e
projektim dhe/ose në mbikëqyrje e kolaudim

3

Aplikim për ekstrakt dokumenti (dublikatë)

3

Aplikim për ekuivalentimin e licencës së huaj individuale
në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e
kolaudimit
Aplikim për ekuivalentimin e licencës së shoqërive të
huaja, në studim e projektim dhe /ose mbikëqyrje e
kolaudim
Aplikim për fitimin e shtetësisë shqiptare me dhënie

3

3

3

3

3
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325
326

327

328

329

330
331
332

333

334
335

336

337
338

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Aplikim për fitimin e shtetësisë shqiptare me njohje

3

Aplikim për herë të parë për licencë individuale në studim
e projektim dhe/ose në mbikëqyrje e kolaudim

3

Aplikim për herë të parë, për licencë shoqërie në fushën
e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit

3

Aplikim për kartë shëndeti për fëmijën nga kryefamiljari

3

Aplikim për legalizimin e dokumenteve të lëshuara nga
institucione të huaja (Application for the legalisation of
documents issued by a foreign institution)
Aplikim për leje kalimi (Laissez Passer)

3

Aplikim për Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)

3

Aplikim për leje qarkullimi ndërkombëtare

3

Aplikim për leje qarkullimi provizore

3

Aplikim për leje transport trupi (Laissez Passer for a
Corpse)
Aplikim për lejedrejtimi (Autoshkollat)

3

Aplikim për lejedrejtimi (Qytetarët)

3

Aplikim për lënie shtetësie shqiptare

3

Aplikim për lëshimin e certifikatës së minimumit për anijet
e transportit të mallrave dhe të peshkimit

3

Aplikim për licencë operimi të aerodromit

3

Aplikim për licencë për agjenci që trajtojnë praktikat e
qarkullimit të mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove
Aplikim për licencë për agjenci udhëtimi

3

Aplikim për licencë për aktivitetin “Veprimtaritë e tjera
profesionale lidhur me ndikimin në mjedis”
Aplikim për licencë për arsim bazë (cikli i lartë)

3

Aplikim për licencë për arsim bazë (cikli i ulët)

3

Aplikim për licencë për arsim parashkollor (kopsht)

3

Aplikim për licencë për arsim special

3

Aplikim për licencë për arsim të mesëm artistik e socialkulturor
Aplikim për licencë për arsim të mesëm profesional

3

Aplikim për licencë për arsim të mesëm të përgjithshëm
(gjimnaz)
Aplikim për licencë për arsim të mesëm teknik

3

3

3

3

3

3

3

112 | F a q j a

351
352
353

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

379

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Aplikim për licencë për autoriparimin e mjeteve rrugore
me motor dhe rimorkio
Aplikim për licencë për formim profesional

3

Aplikim për licencë për import të mbetjeve për qëllim
riciklimi, përpunimi dhe/ose përdorimi ose importi i
substancave ozonholluese
Aplikim për licencë për inseminim artificial (stacionet e
inseminimit artificial/inseminatorët)
Aplikim për licencë për institucion arsimor plotësues

3

Aplikim për licencë për kultivim të kafshëve ujore në
fermat e akuakulturës
Aplikim për licencë për leje kërkim-zbulim shfrytëzimi

3

Aplikim për licencë për leje kërkim-zbulimi

3

Aplikim për licencë për leje minerare shfrytëzimi

3

Aplikim për licencë për leje mjedisore e tipit A

3

Aplikim për licencë për leje mjedisore e tipit B

3

Aplikim për licencë për leje mjedisore e tipit C

3

Aplikim për licencë për mbarështim të kafshëve në fermat
agroblektorale të mëdha
Aplikim për licencë për ofruesit e shërbimeve të lundrimit
ajror
Aplikim për licencë për operator turistik

3

Aplikim për licencë për operim të një fushe fluturimi

3

Aplikim për licencë për operim të një fushe fluturimi për
avionët pa motorr
Aplikim për licencë për peshkim dhe forma të tjera të
shfrytëzimit të faunës ujore të egër
Aplikim për licencë për prodhim dhe tregtim të plehrave
kimike me rrezikshmëri
Aplikim për licencë për prodhim dhe tregtim të produkteve
të mbrojtjes së bimëve
Aplikim për licencë për prodhim industrial dhe/ose
përpunim i produkteve të duhanit
Aplikim për licencë për prodhim përpunim dhe
shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz
Aplikim për licencë për prodhim të barnave

3

Aplikim për licencë për prodhim të barnave (për kafshë)

3

Aplikim për licencë për prodhimin dhe/ose tregtimin e
materialit racor
Aplikim për licencë për shërbime aeroportuale

3

Aplikim për licencë për shërbime ndërhyrëse në rast
emergjencash
Aplikim për licencë për shërbime portuale (tërheqje
mbeturinash nga porti/shërbim i pajisjeve
portuale/survejim i mjeteve lundruese/ushtrim pilotimi)
Aplikim për licencë për shërbime spitalore

3

3

3
3

3

3
3

3
3
3
3
3
3

3

3

3
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380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

396
397
398

399
400

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

401

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

402

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

403
404

405

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Aplikim për licencë për shërbime të përkujdesit
rezidencial
Aplikim për licencë për shërbime të ruajtjes së
personave, objekteve dhe veprimtarive
Aplikim për licencë për shitblerje e mjeteve rrugore me
motor dhe/ose e rimorkiove të reja ose të përdorura
Aplikim për licencë për shitje me shumicë të ushqimeve
me origjinë shtazore (për njerëz)
Aplikim për licencë për trafik ajror të përgjithshëm
(aeroport për operime të përgjithshme)
Aplikim për licencë për trafik ajror të veçantë (aeroport
me operime të veçanta)
Aplikim për licencë për transport kombëtar detar të
mallrave dhe të njerëzve
Aplikim për licencë për transport ndërkombëtar detar të
automjeteve dhe/ose udhëtarëve
Aplikim për licencë për transport ndërkombëtar detar të
mallrave dhe njerëzve
Aplikim për licencë për transport rrugor ndërkombëtar
mallrash për të tretë e me qira
Aplikim për licencë për transport rrugor ndërkombëtar të
udhëtarëve
Aplikim për licencë për tregti me shumicë të kafshëve të
gjalla
Aplikim për licencë për tregtim me shumicë të plehrave
kimike me rrezikshmëri
Aplikim për licencë për tregtimin e pjesëve të këmbimit të
mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
Aplikim për licencë për tregtimin me shumicë të barnave
për njerëz
Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së
furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte
dhe në rada
Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së
ormexhimit
Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së
pilotimit
Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së
stacionit të shërbimit të pajisjeve të sigurimit të jetës në
det
Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së
survejimit të mjeteve lundruese
Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së
tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në Autoritetin
Portual Durrës, Porto Romano dhe në radat e tyre
përkatëse
Aplikim për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së
tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në portet e
tjera detare të Republikës së Shqipërisë dhe në radat e
tyre
Aplikim për licencë për veprimtari të lidhura me
substancat dhe preparatet kimike me rrezikshmëri
Aplikim për licencë të re "Agjenci Farmaceutike" në
Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Autoshkollë për dhënien e
certifikatës së aftësisë profesionale" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Autoshkollë për dhënien e
dëshmisë së aftësisë profesionale" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

3
3

3

3
3
3

3
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406
407
408
409
410
411
412
413
414

415
416
417
418

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

419

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

420

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

421

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

422
423
424
425

426

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

427

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

428
429

430
431
432

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Aplikim për licencë të re "Autoshkollë për dhënien e lejes
së drejtimit" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Farmaci Veterinare" në
Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Farmaci" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Kabinet mjekësor" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Kabinet stomatologjik" në
Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Klinika veterinare" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Klinikë stomatologjike" në
Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Ndërmjetësim në tregun e
punës" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Ndërzimi Natyror i Kontrolluar
(stacionet e ndërzimit natyror)" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
Aplikim për licencë të re "Prodhim tregtim i farave dhe
fidanëve" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Prodhimi Primar" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Qendër mjekësore" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime ekspertize dhe ose
profesionale lidhur me burimet hidrokarbure" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime ekspertize dhe ose
profesionale lidhur me burimet energjetike" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime ekspertize dhe ose
profesionale lidhur me burimet minerare" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime ekspertize higjienoshëndetësore" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime ekspertize" në
Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime laboratorike Laborator dentar" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime laboratorike Laborator gjenetik" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime laboratorike Laborator klinik biokimik" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime laboratorike Laborator mikrobiologjik" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime laboratorike Laborator Optik" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime ndërhyrëse higjienosanitare" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime të ekspertizës dhe
ose profesionale lidhur me pyje apo kullota" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime të përkujdesit
komunitar" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbime të tjera shëndetësore
e kurative" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Shërbimi i Përmbarimit" në
Qendrën Kombëtare të Biznesit

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3

3

3
3
3
3
3

3

3
3
3

3
3
3
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433
434
435

436
437
438

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

439

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

440

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale

441
442
443

444

445

446

447

448

449

450
451

452
453

454

455

Aplikim për licencë të re "Shpues profesionist për ujë" në
Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Tregtim me shumicë i
biokarburanteve" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Tregtim me shumicë i
karburanteve të avionëve" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
Aplikim për licencë të re "Tregtim me shumicë i naftës
dhe gazit" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Tregtim me shumicë i vajrave
lubrifikantë" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Veprimtari në fushën e
shëndetit publik që nuk licencohen sipas një kategorie
tjetër" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
Aplikim për licencë të re "Veprimtaritë e ekspertizës lidhur
me ndikimin në mjedis" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
Aplikim për licencë tregtimi me shumicë i barnave për
kafshë
Aplikim për lidhje martese me shtetas shqiptar

3

Aplikim për lidhje martese me shtetas të huaj

3

Aplikim për mbyllje pensioni familjar

3

Aplikim për mbyllje pensioni invaliditeti

3

Aplikim për mbyllje pensioni pleqërie

3

Aplikim për mbyllje pensioni suplementar

3

Aplikim për mbyllje pensioni suplementar i përkohshëm

3

Aplikim për mbylljen e aktivitetit të shoqërisë në fushën e
studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit

3

Aplikim për ndryshim ose shtesa të drejtuesit/drejtuesve
teknikë të shoqërisë në fushën e studimit e projektimit
dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
Aplikim për njësimin e kopjes me origjinalin

3

Aplikim për pajisje me leje drejtimi për mjete të vogla
lundruese

3

Aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti

3

Aplikim për pension familjar

3

Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP)

3

Aplikim për pension pleqërie

3

3
3

3
3
3

3

3
3

3
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456

457
458
459
460
461

462

463

464
465
466

467

468

469
470
471
472

473

474

475

476

477

478

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Mirëqenies
Sociale dhe Rinisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale

Aplikim për pension shtetëror suplementar i personave
me titull shkencor

3

Aplikim për pension shtetëror suplementar për personat
me funksione kushtetuese
Aplikim për përkthim dokumenti

3

Aplikim për procesverbal

3

Aplikim për prokurë të posaçme

3

Aplikim për reflektimin e ndryshimit ose shtesës së
përfaqësuesit/përfaqësuesve ligjor, në licencën e
shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose
mbikëqyrjes e kolaudimit
Aplikim për reflektimin e ndryshimit të emërtimit dhe / ose
selisë, në licencën e shoqërisë në studim e projektim dhe
/ ose mbikëqyrje e kolaudim
Aplikim për regjistrim dhe pajisje me pasaportë lundrimi
për marinar të flotës tregtare

3

Aplikim për regjistrim fëmije

3

Aplikim për regjistrim martese

3

Aplikim për regjistrim përfundimtar të motorëve të detit

3

Aplikim për regjistrim të mjeteve të vogla lundruese

3

Aplikim për regjistrim të anijeve me kontratë bareboat

3

Aplikim për regjistrim vdekje

3

Aplikim për revokim licence në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
Aplikim për rifitim shtetësie shqiptare

3

Aplikim për rinovimin e kategorive të licencës individuale
në studim e projektim dhe/ose në mbikëqyrje e kolaudim

3

Aplikim për rinovimin e kategorive te licencës së
shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose
mbikëqyrjes e kolaudimit
Aplikim për rivlerësimin e masës së pensionit të
invaliditetit (KMCAP)

3

Aplikim për shpërblim financiar nga statusi "Dëshmor i
Atdheut"

3

Aplikim për shtesa në kategoritë e licencës individuale në
studim e projektim dhe/ose në mbikëqyrje e kolaudim

3

Aplikim për shtesa në kategoritë e licencës së shoqërisë
në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e
kolaudimit
Aplikim për trajtim të veçantë financiar për efektivët
lundrues në pension

3

3

3

3

3

3

3
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479

480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491

492

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Fondi për Zhvillimin e
Rajoneve (FZHR)
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Kryeministria
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë

500

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Drejtësisë

501
502

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë

503

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë

493

494

495

496

497

498

499

Aplikim për trajtim të veçantë financiar për pilotët
fluturues në pension

3

Aplikim për vërtetim certifikatë familjare

3

Aplikim për vërtetim certifikatë lindje

3

Aplikim për vërtetim certifikatë martese

3

Aplikim për vërtetim konsullor identiteti

3

Aplikim për vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta

3

Aplikim për vërtetim konsullor mbi të dhënat personale

3

Aplikim për Vërtetim Konsullor, i ndryshëm

3

Aplikim për vizë (Visa application)

3

Aplikimi online për FZHR

3

Aplikimi për administrimin e një magazine fiskale
(regjistrim për akcizë)
Dosja e punonjësit qeveritar në DAP
Kalimi i shkallës së vlerësimit të licencës së shoqërisë,
nga e dytë në të parë (ndryshim shkalle vlerësimi për
licencat e shoqërive) në fushën e vlerësimit të pasurive të
paluajtshme(online)
Kërkesë paraprake për përfitim pensioni pleqërie

3

Kërkesë për pension shtetëror suplementar i personave
me titull shkencor

3

Kërkesë për pension shtetëror suplementar për personat
me funksione kushtetuese

3

Kërkesë për rishqyrtim përfitimi (pensioni)

3

Kërkesë për sigurim shoqëror suplementar për ushtarakët

3

Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për efektivët
lundrues në pension

3

Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për pilotët
fluturues në pension

3

Kërkesë për transferim dosjeje përfitimi (pensioni)

3

Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së
paluajtshme
Lëshim certifikate pronësie
Lëshimi i një certifikate të re kur ka humbur apo është
dëmtuar certifikata e marrë
Licencimi i individëve për herë të parë (shkalla e dytë),
për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të
pasurive të paluajtshme (online)

3

3
3

3

3
3
3
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504

505

506
507
508

509

510
511
512

513
514

515
516
517
518

519
520
521

522
523
524
525

526

527

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë

Licencimi i individëve që kërkojnë shkallën e parë (rritje
shkalle nga e II në të I) në fushën e vlerësimit të pasurive
të paluajtshme (online)
Licencimi i shoqërive për herë të parë në fushën e
vlerësimit të pasurive të paluajtshme (online)

3

Matura shtetërore: Aplikim për formularin A1

3

Matura shtetërore: Aplikim për formularin A1Z

3

Ndryshim apo shtesë të vlerësuesve të punësuar në
shoqëri në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
(online)
Ndryshimi i emërtimit të shoqërisë, ndryshimi i drejtuesve
ligjorë apo i selisë së shoqërisë në fushën e vlerësimit të
pasurive të paluajtshme (online)
Njohja e diplomave të huaja për ciklin e parë dhe të dytë

3

Njohja e diplomave të huaja për doktoraturë

3

Pajisja me dublikatë të licencës individuale në fushën e
vlerësimit të pasurive të paluajtshme (online)

3

Raportim mujor i strukturës akomoduese

3

Regjistrim fillestar i biznesit (Degëve ose Zyrave të
Përfaqësimit të Shoqërive të Huaja) pranë Qendrës
Kombëtare të Biznesit
Regjistrim fillestar i biznesit (Person Fizik) pranë Qendrës
Kombëtare të Regjistrimit
Regjistrim fillestar i biznesit (Shoqëri Aksionare) pranë
Qendrës Kombëtare të Biznesit
Regjistrim fillestar i biznesit (Shoqëri me Përgjegjësi të
Kufizuar) pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit
Regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës
përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike
(Administratë)
Regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës
përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike (Biznes)
Regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës
përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike (Individ)
Regjistrime të tjera të biznesit (Degëve ose Zyrave të
Përfaqësimit të Shoqërive të Huaja) pranë Qendrës
Kombëtare të Biznesit
Regjistrime të tjera të biznesit (Person Fizik) pranë
Qendrës Kombëtare të Biznesit
Regjistrime të tjera të biznesit (Shoqëri Aksionare) pranë
Qendrës Kombëtare të Biznesit
Regjistrime të tjera të biznesit (Shoqëri me Përgjegjësi të
Kufizuar) pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit
Regjistrimi dhe pajisja me pasaportë lundrimi për marinar
të flotës së peshkimit

3

Regjistrimi i mjeteve lundruese të shërbimeve portuale

3

Rinovim i licencës individuale në fushën e vlerësimit të
pasurive të paluajtshme (online)

3

3

3

3

3
3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
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528

529
530

531

532
533

534

535
536

537

538

539

540

541
542
543
544
545
546
547

548
549
550

551

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Komisioneri për të
Drejtën e Informimit dhe
Mbrojtjen e të Dhënave
Personale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Shkolla e Magjistraturës
e Republikës së
Shqipërisë
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Kulturës
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministër Shteti për
Mbrojtjen e
Sipërmarrjes
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministër Shteti për
Mbrojtjen e
Sipërmarrjes
Ministër Shteti për
Mbrojtjen e
Sipërmarrjes

Rinovim ose dublikatë të licencës së shoqërisë në fushën
e vlerësimit të pasurive të paluajtshme (online)

3

Vërtetim për aplikim për legalizim ndërtimi informal
Akreditimi i institucioneve shëndetësore publike e private

3
2

Ankesë pranë Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen e të
Dhënave Personale

2

Apelim i vendimeve të refuzimit në Drejtorinë e
Përgjithshme të Pronësisë Industriale
Aplikimi për licencë të shoqërive që kryejnë punime
ndërtimi

2

Aplikimi për regjistrimin në konkursin e pranimit të
Shkollës së Magjistraturës

2

Autorizim për eksportin dhe tranzitin e mbetjeve

2

Dëshmia e aftësisë për drejtim për mjetet e vogla
lundruese (skipper)

2

Dhënie dokumenti teknik arkivor (marrje dosje pronësie)

2

Dhënie dokumenti teknik arkivor (marrje fletëprojekti)

2

Dhënie dokumenti teknik arkivor (marrje genplan A3)

2

Dhënie dokumenti teknik arkivor (marrje genplan A4)

2

Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të
paluajtshme
Dhënie filmash për aktivitete kulturore
Dhënie me qira të fondit shtetëror kullosor

2

Dhënie në përdorim me kontratë qiraje të fondit pyjor dhe
kullosor publik
Fitimi i shtetësisë me origjinë

2

Fitimi i shtetësisë nga origjina me njohje

2

Fondi i Ekonomisë Kreative

2

Fondi i ekselencës për nëpunësit e administrates
shtetërore
Fondi i ekselencës për studentët e ciklit të parë dhe të
dytë
Fondi i Inovacionit

2

Fondi i Konkurrueshmërisë

2

2

2
2

2

2
2
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552

554

Ministër Shteti për
Mbrojtjen e
Sipërmarrjes
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Kryeministria

555

Ministria e Drejtësisë

556
557
558

Kryeministria
Kryeministria
Ministria e Drejtësisë

559
560
561

Ministria e Drejtësisë
Kryeministria
Ministria e Drejtësisë

562

Ministria e Drejtësisë

563

Kryeministria

564
565
566

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë

567
568
569

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit

553

570

571
572
573
574
575
576
577
578

579
580
581
582

583
584

Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Kulturës

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Fondi në Mbështetje të Sipërmarrjeve “Start-Up”

2

Hartim akti për heqje nga fondi pyjor dhe kullosor
kombëtar
Hostim fizik/vendndodhje e përbashkët (co-location) në
Data Center-in Qeveritar
Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe
institucionet
Instalim automatik dhe qendror i aplikimeve
Instalim automatik dhe qendror i aplikimeve (antivirus)
Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekorë në sistemin e
regjistrimit të pasurive të paluajtshme
Kalimi në pronësi i oborreve në përdorim
Kërkesë për blerjen e pajisjeve hardware TIK
Kërkesë për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo
pjesëtimit të pasurisë së paluajtshme
Kompensimi në vlerë për pronarët e pasurive të
paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet
informale
Komunikim i menjëhershëm: Instant Messaging, Audio,
Video dhe Conference Audio-Video
Konsultim i kartelës së pasurive të paluajtshme
Kopje të vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore
Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së
paluajtshme
Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale
Korrigjim gabimesh në kartelë
Kundërshtimi i regjistrimit të markës së publikuar

2

Leje/Certifikatë në Kuadër të Konventës për Tregtinë
Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Florës dhe
Faunës së Egër (Cites)
Lejekalimi

2

Lejekalimi për shtetas të huaj

2

Lejekalimi për të mitur

2

Lëshim certifikatë pronësie
Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale
Lëshim vërtetim pronësie
Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)
Lëshimi i Certifikatës së Kompetencës/CKP

2
2
2
2
2

Lëshimi i një certifikate të re kur ka humbur apo është
dëmtuar certifikata e marrë
Lëshimi i vizave tip D

2

Lëshimi i vizës tip C

2

Licencim i agjencive të administrimit kolektiv të të
drejtave të autorëve dhe të drejtave të tjera të lidhura me
to
Licencim për "Arsim bazë - cikli i lartë"

2

Licencim për "Arsim bazë - cikli i ulët"

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2

2

2
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585
586
587
588
589
590
591
592
593

594
595
596
597
598
599
600
601

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

602

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

603

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

604
605

606

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

607

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

608
609
610

611

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Licencim për "Arsim parashkollor (kopsht)"

2

Licencim për "Arsim special"

2

Licencim për "Arsim të mesëm artistik e social kulturor"

2

Licencim për "Arsim të mesëm profesional"

2

Licencim për "Arsim të mesëm të përgjithshëm (gjimnaz)"

2

Licencim për "Arsim të mesëm teknik"

2

Licencim për "Inseminim artificial (stacionet e inseminimit
artificial/inseminatorët)"
Licencim për "Kultivimi i kafshëve ujore në fermat e
akuakulturës"
Licencim për "Leje kërkim-zbulimi për grupin e
mineraleve metalore, jo metalore, qymyrët dhe bitumet; si
dhe për grupin e mineraleve ndërtimore dhe grupin e
mineraleve radioaktive"
Licencim për "Leje Mjedisi e tipit A"

2

Licencim për "Leje Mjedisi e tipit C"

2

Licencim për "Leje shfrytëzimi për grupin e mineraleve"

2

Licencim për "Leje të Kërkim-Zbulim-Shfrytëzimit për
grupin e mineraleve të çmuar dhe gjysëm të çmuar"
Licencim për "Mbarështimi i kafshëve në fermat
agroblektorale të mëdha"
Licencim për "Për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të
shërbimit të pajisjeve të sigurimit të jetës në det"
Licencim për "Për ushtrimin e veprimtarisë së survejimit
të mjeteve lundruese"
Licencim për "Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes
së mbeturinave të ngurta dhe vajore në portet detare të
Vlorës, Shëngjinit, Sarandës dhe në radat përkatëse"
Licencim për "Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes
së mbeturinave të ngurta dhe vajore në zonën portuale të
Durrësit dhe në radën përkatëse"
Licencim për "Peshkim profesional në det"

2

Licencim për "Prodhim dhe/ose tregtim i materialit racor"

2

Licencim për "Prodhim, përpunim, shpërndarje me
shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për
ushqim"
Licencim për "Prodhim, përpunim, shpërndarje me
shumicë e ushqimeve për kafshë që përdoren për
ushqim"
Licencim për "Prodhim, përpunim, shpërndarje me
shumicë e ushqimeve për njerëz"
Licencim për "Prodhimi i produkteve të duhanit"

2

Licencim për "Shitje me shumicë e ushqimeve me
origjinë shtazore (për njerëz)"
Licencim për "Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e
private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore,
sportive, fetare e politike"
Licencim për "Transport kombëtar detar i mallrave dhe i
njerëzve"

2

2
2

2

2
2
2
2

2

2

2

2
2

2

2
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612
613
614
615
616
617

618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Licencim për "Transport rrugor ndërkombëtar i
udhëtarëve"
Licencim për "Transport rrugor ndërkombëtar mallrash
për të tretë e me qira"
Licencim për "Veprimtari të lidhura me substancat dhe
preparatet kimike me rrezikshmëri"
Licencim për "Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me
ndikimin në mjedis"
Licencim për shërbime të përkujdesit rezidencial

2

Licencimi për "Importi i mbetjeve për qëllim riciklimi,
përpunimi, dhe/ose përdorimi ose importi i substancave
ozon-holluese"
Licencimi për "Institucion arsimor plotësues"

2

Licencimi për "Leje Mjedisi e tipit B"

2

Licencimi për "Licenca e operimit të aerodromit"

2

Licencimi për "Licencë operimi për transportuesit ajrorë"

2

Licencimi për "Licencë për ofruesit e shërbimeve të
lundrimit ajror"
Licencimi për "Licencë për operim të një fushe fluturimi
për avionët pa motor"
Licencimi për "Licencë për operim të një fushe fluturimi"

2

Licencimi për "Licencë për trafik ajror të përgjithshëm
(aeroport për operime të përgjithshme)"
Licencimi për "Licencë për trafik ajror të veçantë
(aeroport me operime të veçanta)"
Licencimi për "Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare
e sendeve të çmuara gjatë transportit"
Licencimi për "Transport ndërkombëtar detar i mallrave
dhe i njerëzve"
Licencimi për "Veprimtari në transportin hekurudhor"

2

Licencimi për Formim Profesional

2

Licencimi për përpunim industrial të duhanit

2

Licencimi për prodhim të barnave për kafshë

2

Licencimi për prodhim të barnave për njerëz

2

Licencimi për prodhim të PMB-ve

2

Licencimi për shërbime ndërhyrëse në rast emergjencash

2

Licencimi për shërbime spitalore

2

Licencimi për tregti me shumicë të kafshëve të gjalla

2

Licencimi për tregtim me shumicë të barnave për kafshë

2

Licencimi për tregtim me shumicë të barnave për njerëz

2

Licencimi për tregtimin me pakicë të PMB-ve

2

Licencimi për tregtimin me shumicë të PMB-ve

2

2
2
2
2

2

2
2

2
2
2
2
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642
643
644
645

646

647
648
649

650

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Kryeministria
Kryeministria
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

652
653
654
655
656
657

Komisioneri për të
Drejtën e Informimit dhe
Mbrojtjen e të Dhënave
Personale
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Kryeministria
Kryeministria
Kryeministria
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë

658

Ministria e Drejtësisë

659

Ministria e Drejtësisë

660
661

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë

662

Ministria e Drejtësisë

663

Ministria e Drejtësisë

664

Ministria e Drejtësisë

665
666

669

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Drejtësisë

670

Ministria e Drejtësisë

671

Ministria e Drejtësisë

672

Ministria e Drejtësisë

651

667
668

Licencimi për Ushtrimin e Veprimtarisë së Pilotimit

2

Miratim i projekteve në fushën TIK
Mirëmbajtje për projektet TIK, hardware dhe software
Ndërrim leje qarkullimi mjeti rrugor (humbje, vjedhje apo
dëmtim)

2
2
2

Ndërrimi i pronësisë së mjetit

2

Ndryshim kufiri
Ndryshime në pretendime në patentë

2
2

Ndryshimi i të dhënave të aplikantit/pronarit të patentave,
modeleve të përdorimit, markave, disenjove industriale
dhe treguesve gjeografikë
Njoftim për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave
personale nga subjektet kontrollues

2

Pajisja me certifikatën e ekspertit të mjedisit

2

Pajisje me Certifikatë Sigurimi Industrial (CSI)
Pajisje me Certifikatë të Sigurimit të Personelit (CSP)
Prodhimi dhe shpërndarja e statistikave zyrtare
Regjistrim apo fshirje e hipotekës ligjore
Regjistrim apo fshirje e kontratave të tjera të hipotekës
Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim e
azhurnim nga ZRPP
Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim e
azhurnim nga ZRPP
Regjistrim fillestar i veçantë i pasurive të paluajtshme në
zonat rurale
Regjistrim i akteve
Regjistrim i akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit
të pronës dhe pronarëve të truallit apo me subjektet e
treta
Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të
regjistrimit
Regjistrim i aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi
gjyqësor
Regjistrim i Aktit të Bashkëpronësisë për objektet në
bashkëpronësi të detyrueshme
Regjistrim i aktit të trashëgimisë
Regjistrim i certifikatave të mbrojtjes shtesë

2
2
2
2
2
2

Regjistrim i deklaratës për heqje dorë nga pronësia
Regjistrim i disenjove industriale

2
2

Regjistrim i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me
vendim të gjykatës, apo të një akti administrativ
Regjistrim i kontratës së hipotekës për garantimin e
kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër
kredidhënës(1 000 000 lekë)
Regjistrim i kontratës së hipotekës për garantimin e
kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër
kredidhënës(1 000 000-10 000 000 lekë)
Regjistrim i kontratës së hipotekës për garantimin e
kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër
kredidhënës(10 000 000 lekë)

2

2

2
2
2
2

2
2
2
2
2

2

2

2
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673

Ministria e Drejtësisë

674

Ministria e Drejtësisë

675
676
677
678

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Kulturës
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Drejtësisë

679
680
681

682
683
684
685
686
687
688
689

690
691
692
693
694
695
696

Ministria e Drejtësisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Mbrojtjes

698
699
700

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Drejtësisë
Kryeministria
Kryeministria

701
702
703
704

Kryeministria
Ministria e Kulturës
Kryeministria
Kryeministria

705
706
707

Ministria e Kulturës
Ministria e Kulturës
Ministria e Drejtësisë

708
709

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Kryeministria

697

710

711

Regjistrim i kontratës së shitjes, kontratës së shkëmbimit
dhe kontratës së dhurimit me rezervë/kusht të pasurisë
së paluajtshme
Regjistrim i pasurisë së paluajtshme të fituar me
parashkrim fitues
Regjistrim i prokurës
Regjistrim i të drejtës së autorit
Regjistrim i të drejtës së parablerjes
Regjistrim i treguesve gjeografikë

2

Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së
sigurisë të padisë
Regjistrim/ Ndryshim/ Shuarje Servituti
Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për
Marinar të Flotës Tregtare

2

Regjistrimi i kërkesë padisë
Regjistrimi i kontratave të shitjes
Regjistrimi i kontratës së dhurimit
Regjistrimi i kontratës së qirasë apo nënqirasë
Regjistrimi i kontratës së shkëmbimit
Regjistrimi i lejes së ndërtimit
Regjistrimi i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e
pasurive të paluajtshme
Regjistrimi i mjeteve të vogla lundruese deri në –15 m

2
2
2
2
2
2
2

Regjistrimi i objekteve të legalizuara
Regjistrimi i patentave për shpikje në fazë kombëtare

2
2

Regjistrimi i përkohshëm i karabinasë
Regjistrimi i titujve në përdorim
Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja
Rekrutimi i ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e
Armatosura
Ripërtëritja e patentave dhe modeleve të përdorimit

2
2
2
2

Ripërtëritje e disenjove industriale

2

Saktësim i kufijve të pasurisë
Shërbim DNS Publik dhe Privat
Shërbim hostimi për portale web dhe për sisteme
informacioni të administratës publike
Shërbim konektiviteti në Rrjetin Qeveritar GOVNET
Shërbim telecine
Shërbimi "OneDrive"
Shërbimi i ofrimit të postës elektronike zyrtare për
administratën publike
Shitje materiale arkivale për krijim të veprave derivate
Shitje materialesh arkivale për përdorim personal
Shpërndarja e fondit të kompensimit të pronarëve, në të
holla
Shqyrtimi i dosjeve në ATP
Shtrirja e mbrojtjes së patentës europiane/vlefshmëria

2
2
2

Sigurimi i Oponencës Teknike Shtetërore

2

Thirrje për shprehje interesi me projektpropozime për të
gjitha OJF-të për financim nga AMSHC

2

2
2
2
2
2

2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
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712

Ministria e Drejtësisë

713

Ministria e Mbrojtjes

714

Ministria e Mbrojtjes

715

Ministria e Mbrojtjes

716

Ministria e Mbrojtjes

717

Ministria e Mbrojtjes

718

Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Kulturës

719
720
721
722
723

724

725
726

727
728

729

730

731
732
733
734
735
736

737
738

Ministria e Mbrojtjes
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Kulturës
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të
dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme
Vërtetim karriere ushtarake si oficer/nënoficer/ushtar
profesionist në Forcat e Armatosura
Vërtetim për kryerjen e shërbimit të detyrueshëm
ushtarak aktiv (SHDUA)
Vërtetim për moskryerjen e shërbimit të detyrueshëm
ushtarak aktiv (SHDUA)
Vërtetim për pagë kalimtare/reforme sipas trajtimit
financiar real me këtë pagë, (për ish-ushtarakët e dalë
në rezervë/lirim nga data 01.01.1999 e në vijim)
Vërtetim për vjetërsi shërbimi ushtarak, për pension
pleqërie, pension invaliditeti, pension familjar
Vizat aeroportuale, tip A

2

Vizë tranzite, tipi C

2

Vlerësimi i objekteve të trashëgimisë kulturore në pronësi
private dhe dhënia e lejes për lëvizje
125 -Numri Blu i emergjencave detare
Akreditim i gazetarëve të huaj në Republikën e
Shqipërisë
Akt verifikimi i vjetërsisë në punë para vitit 01.01.1994

2

Aktverifikimi i koordinatave të lejeve minerare

1

ALterm - Baza e të Dhënave Terminologjike Anglisht Shqip
Analiza fiziko-kimike të mineraleve

1

Anëtarësimi në Bibliotekën Kombëtare
Ankimi në Komisionin Epror të Caktimit të Aftësisë për
Punë

1
1

Ankimi në Komisionin Qendror të Ankimimit

1

Ankimi në Komisionin Rajonal të Ankimimit

1

Apelim

1

Apelimi Tatimor

1

Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për
shoqëritë aksionare (sh.a)
Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për
shoqëritë e bashkëpunimit reciprok
Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për
shoqëritë e kursim kreditit
Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit për
shoqëritë kolektive, komandite, me përgjegjësi të kufizuar
dhe të thjeshta
Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit shoqëri e
bashkëpunimit bujqësor
Aplikim për hapjen e procedurës së likuidimit të degëve
ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja

1

2
2
2
2

2
2

1
1
1

1

1
1
1

1
1
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739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756

757

758

759
760
761
762
763
764
765
766
767

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Drejtësisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale

Aplikim për miratimin e bashkimit me përthithje me
krijimin e një shoqërie të re
Aplikim për miratimin e bashkimit me përthithje nga një
shoqëri ekzistuese (bashkim i thjeshtë)
Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të
shoqërive ekzistuese) faza 2
Aplikim për miratimin e ndarjes (ndarje në favor të
shoqërive të themeluara rishtazi) faza 2
Aplikim për miratimin e shndërrimit

1

Aplikim për ndryshime në të dhënat e regjistrimit për
shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor
Aplikim për njoftimin e ndarjes (ndarje në favor të
shoqërive të themeluara rishtazi) faza 1
Aplikim për njoftimin e projekt bashkimit me përthithje me
krijimin e një shoqërie të re
Aplikim për njoftimin e projekt bashkimit me përthithje nga
një shoqëri ekzistuese (bashkim i thjeshtë)
Aplikim për njoftimin e projekt ndarjes (ndarje në favor të
shoqërive ekzistuese) faza 1
Aplikim për regjistrim fillestar të shoqërive të kursim
kreditit
Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të
bashkëpunimit bujqësor
Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërive të
bashkëpunimit reciprok
Aplikim për shndërrimin e shoqërisë bashkëpunimit
reciprok në shoqëri bashkëpunimi bujqësor
Aplikim për tërheqje të kopjes së dokumentacionit

1

Aplikim për thirrje të aksionarëve/ortakëve për miratimin e
shndërrimit (shpallja 1)
Aplikim për thirrje të aksionarëve-ortakëve për miratimin e
shndërrimit (shpallja 2)
Aplikimi për ndihmë ekonomike

1

Aplikimi për ndihmë ekonomike, qarqet pilot, Tiranë,
Elbasan, Durrës

1

Aplikimi për shpronësime

1

Aplikimi/riaplikimi dhe pajisja me letërnjoftim elektronik
Aplikimi/riaplikimi dhe pajisja me pasaportë biometrike
(me procedurë normale dhe të përshpejtuar)
Apostilimi i dokumenteve

1
1

Asistencë dhe ndihmë e përgjithshme

1

Asistencë juridike për institucionet shtetërore dhe entet
publike
Asistencë për shtetasit shqiptarë të humbur

1

Asistencë për shtetasit shqiptarë të ndaluar ose të
burgosur
Autentifikimi i nënshkrimit

1

Autorizim importi për indet, qelizat dhe organe për qëllime
terapeutike

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
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768

770

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Brendshme

771

Ministria e Mbrojtjes

772
773
774

Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme

775

Ministria e Mbrojtjes

776

Ministria e Mbrojtjes

777

Ministria e Brendshme

778

779

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Mbrojtjes

780

Ministria e Mbrojtjes

781

Ministria e Mbrojtjes

782
783

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Mbrojtjes

784

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Brendshme

769

785
786

787

788

789

790

791
792
793
794
795

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Brendshme

Autorizim për (importimin) zhdoganimin e barnave të
papajisura me autorizim për tregtim

1

Autorizim për importimin e barnave ndihma humanitare

1

Autorizim për lëvizjen e mjetit të blinduar (SHRSF) dhe
për mjete vetjake
Autorizim për mallrat që nuk përfshihen në listën e
miratuar për kontroll
Autorizim për mbajtje armë brezi
Autorizim për mbajtje armë gjahu
Autorizim për miratim të depove të lëndëve plasëse për
përdorim civil
Autorizim për negocim të marrëveshjeve ndërkombëtare
për mallra ushtarake
Autorizim për negocim të marrëveshjeve ndërkombëtare
të mallrave me përdorim të dyfishtë
Autorizim për transferim (transport) të lëndëve plasëse
për përdorim civil
Autorizim për transport jashtë norme

1

Autorizim për transship ndërkombëtar të mallrave me
përdorim të dyfishtë
Autorizim për transship ndërkombëtar të mallrave
ushtarake
Autorizim për tranzit ndërkombëtar të mallrave me
përdorim të dyfishtë
Autorizim për tranzit ndërkombëtar të mallrave ushtarake
Autorizim për zhvillimin e negociatave për mallra të
destinuara për në shtetet që janë nën embargo të
pjesshme apo të plotë
Autorizim për zonë shërbimi hyrje-dalje në rrugët
kombëtare

1

Autorizim provizor për hyrje të shtetasve të huaj me armë
gjahu për gjueti turistike
Autorizime individuale të hapura për zhdoganimin e
prekursorëve të drogës të kategorisë 2, përveç anhidritit
acetik
Autorizime për importimin e barnave narkotikë, psikotropë
dhe prekursorë

1

Autorizime për subjektet farmaceutike për ushtrimin e
veprimtarive respektive

1

Autorizime për zhdoganimin e barnave narkotikë dhe
prekursorëve të kategorisë 1 dhe anhidritit acetik të
kategorisë 2
Autorizime për zhdoganimin e barnave psikotrope nga
subjektet farmaceutike të licencuara

1

Autorizime përjashtimi nga detyrimet e importit

1

Autorizimi i përkthyesve të jashtëm
Autorizimi i subjekteve private për kryerjen e shërbimeve
në fushën e metrologjisë ligjore
Autorizimi për informacionin tarifor detyrues

1
1

Bashkim familje

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
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796
797

802

Ministria e Kulturës
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Drejtësisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Mbrojtjes

803
804
805

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Mbrojtjes

806
807
808

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Brendshme
Ministria e Mbrojtjes

809
810
811
812
813
814
815

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

798
799

800
801

816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829

Botimet e-bibliografike në Bibliotekën Kombëtare
Caktim pensioni social

1
1

Certifikata e gjendjes gjyqësore (Dëshmi Penaliteti)
Certifikata e regjistrimit të subjekteve që importojnë dhe
zhdoganojnë prekursorët e drogës së kategorisë 3

1
1

Certifikatë çregjistrimi

1

Certifikatë e miratimit ADR të mjetit që transporton disa
mallra të rrezikshme

1

Certifikatë e përdoruesit të fundit për mallrat me përdorim
të dyfishtë
Certifikatë e përdoruesit të fundit për mallrat ushtarakë
Certifikatë e regjistrimit për mallrat ushtarakë
Certifikatë e shpërndarjes së mallit për mallrat me
përdorim të dyfishtë
Certifikatë e shpërndarjes së mallit për mallrat ushtarakë
Certifikatë martese
Certifikatë ndërkombëtare importi për mallrat me
përdorim të dyfishtë
Certifikatë ndërkombëtare importi për mallrat ushtarakë
Certifikatë nga akti i lindjes
Certifikatë nga akti i martesës
Certifikatë nga akti i vdekjes
Certifikatë trungu familjar
Certifikatë vdekje
Certifikimi i kartës teknologjike

1

Certifikimi i produkteve me origjinë shtazore për eksport

1

Certifikimi zyrtar i materialit mbjellës dhe shumëzues
bimor të prodhuar në vend
Çregjistrim Dege dhe Zyre Përfaqësimi e shoqërisë së
huaj
Çregjistrimi i Personit Fizik

1

Çregjistrimi i Shoqërisë Aksionare (SHA)

1

Çregjistrimi i Shoqërisë Kolektive

1

Çregjistrimi i Shoqërisë Komandite

1

Çregjistrimi i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar
(SHPK)
Deklarimi i formularit të ndryshimit të numrit të
punonjësve ESIG 027
Deklarimi i formularit të TVSH-së

1

Deklarimi i librave të shitjes dhe blerjes

1

Deklarimi i listëpagesës ESIG - 025

1

Deklarimi i lojrave të fatit

1

Deklarimi i rentës minerare

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
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830
831
832
833
834
835
836

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë

837

Ministria e Kulturës

838
839

Ministria e Kulturës
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Drejtësisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Kulturës

840

841

842
843
844

845

846
847
848
849
850
851
852
853
854
855

856

857

Deklarimi i taksave kombëtare

1

Deklarimi i tarifave kombëtare

1

Deklarimi i Tatimit mbi Fitimin

1

Deklarimi i tatimit në burim

1

Deklarimi i Tatimit të Thjeshtuar mbi Fitimin

1

Deklarimi vjetor i të ardhurave personale

1

Dhënia e lejes për funksionimin e institucioneve arsimore
jopublike dhe të institucione arsimore plotësuese
jopublike
Dhënie ambientesh me qira në Teatrin Kombëtar të
Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor
Dhënie ambientesh me qira të Muzeut Historik Kombëtar
Dhënie dokumente teknike arkivore (harta, dosje
pronësie, projekte, dokumente shkresore etj)

1

Dhënie dokumenti teknik arkivor (shikim materiali)

1

Dhënie me koncesion për ndërtimin ose rindërtimin e
hidrocentralit/eve

1

Dhënie me qira e tokës bujqësore në pronësi të shtetit

1

Drejtoria e Antikontrabandës dhe Rikuperimit me Forcë të
Borxhit
Ekspertizat për matjen e nivelit të zhurmave

1

Ekspertizë për matjen e nivelit të ndriçimit artificial dhe
natyral

1

Eksporti dhe importi i materialeve ushtarake
Ekzekutimi i titujve ekzekutivë
Fitimi i shtetësisë me lindje nga fëmija i mitur

1
1
1

Fondi i ekselencës për studimet e doktoraturës

1

Formular i kërkesës për zbatimin e marrëveshjes për
heqjen e taksimit të dyfishtë
Formulari i ndryshimit i të të dhënave të regjistrimit

1

Hapja e programeve të reja të studimeve të doktoraturës
në institucionet e arsimit të lartë
Hapja, mbyllja dhe riorganizimi i programeve të studimit
në institucionet e arsimit të lartë
Hapja, riorganizimi dhe mbyllja e një institucioni të arsimit
të lartë dhe e degëve të tij
Hartim - Dhënie Studimi - Projekti të Minierave

1

Heqja e pajisjes së kontrollit (tahografit) dixhital

1

Huazimi bibliotekar i materialeve në Bibliotekën
Kombëtare

1

1
1
1

1

1

1
1
1
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858

876

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Kryeministria
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Kryeministria

877

Kryeministria

878
879

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Kryeministria

880

Kryeministria

881
882

Ministria e Kulturës
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

859
860
861

862

863
864
865
866
867
868
869
870

871
872
873
874
875

883
884

885
886
887

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Inspektim 6-vjeçar i tahografit analog

1

Inspektim dosje

1

Inspektim i Ofruesve të Shërbimit të Certifikimit
Inspektimi 2-vjeçar i tahografit analog

1
1

Kalibrim fillestar dhe i radhës i tahografit dixhital

1

Kalibrim i instrumenteve matës të volumeve

1

Kalibrimi i instrumenteve matës elektrikë

1

Kalibrimi i instrumenteve matës të forcës

1

Kalibrimi i instrumenteve matës të gjatësisë

1

Kalibrimi i instrumenteve matës të masës

1

Kalibrimi i instrumenteve matës të presionit

1

Kalibrimi i instrumenteve matës të temperaturës

1

Kalibrimi i tahografit analog

1

Kërkesë ligjore për rregullimin e aktivitetit të omerxhimit
nëpërmjet licencimit
Kërkesë për aktivizim aktiviteti

1

Kërkesë për informacion në lidhje me ecurinë e dosjes
Kërkesë për kompensim financiar dhe fizik
Kërkesë për kthimin e patentës në model përdorimi

1
1
1

Kërkesë për marrje të kopjes së llogarisë së postës
elektronike zyrtare
Kërkesë për mbyllje të llogarise së postës elektronike
zyrtare
Kërkesë për rezervim emri

1

Kërkesë për rikthim nga backup të llogarisë se postës
elektronike zyrtare
Kërkesë për zgjerim kapaciteti të llogarise së postës
elektronike zyrtare
Kërkim në katalogun online të Bibliotekës Kombëtare
Kërkim për marka, disenjo industriale dhe tregues
gjeografikë me përgjigje zyrtare nga DPPI
Kërkim për patenta dhe modele përdorimi me përgjigje
zyrtare nga DPPI
Kërkim për patenta, modele përdorimi marka, disenjo
industriale dhe tregues gjeografikë në bazën e të
dhënave online të DPPI
Kërkim për standarde në Katalogun e Standardeve
Shqiptare
Kërko për një punë

1

Kërko profile CV

1

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
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888
889

890

891
892
893
894

895
896
897
898
899
900
901

902

903
904

905
906
907
908
909
910
911
912
913
914

915

Ministria e Drejtësisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Kulturës
Kryeministria
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Brendshme
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Kompensim në ankand
Kompensime për personat në ngarkim

1
1

Kompensime të Energjisë Elektrike

1

Kompensimi me kërkesë të veçantë
Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë Shqipëri –
Kosovë
Konfigurimi i postës elektronike zyrtare në pajisje mobile
Konfirmime të ndryshme mbi mjetin

1
1

Konsulencë e specializuar për koncesionet dhe
Partneritetin Publik Privat
Kontrollim i produkteve të parapaketuara

1

Korrigjim Emri/Mbiemri si gabim material
Korrigjimi i të dhënave

1
1

Krijimi i profileve të porositësve të pullave fiskale

1

Kufizimi i listës së mallrave

1

Kujdesi mjekësor shtesë dhe riaftësimi në rast aksidenti
në punë dhe sëmundje profesionale

1

Kujdesi spitalor në shërbimin e sëmundjeve të
mushkërive

1

Kundërshtimi i të disenjos së publikuar

1

Legalizim dokumentesh (raporte mjeksore)

1

Legalizimi i dokumenteve shqiptare

1

Legalizimi i dokumenteve të huaja

1

Legalizimi i dokumenteve të lëshuara nga Drejtoritë
Rajonale Tatimore
Legalizimin e dokumenteve zyrtare të arsimit
parauniversitar
Leje gjuetie

1

Leje për përdorim të rezervës ujore

1

Leje për pus-shpim

1

Leje për shfrytëzim të inerteve lumore

1

Lënia e shtetësisë

1

Lëshim Autorizim Importi për produktet biocide për
Dezinfektim, Deratizim, Dezinsektim në shëndet publik
dhe produktet për trajtimin e ujit të pijshëm të lejuara për
tregtim dhe përdorim në Republikën e Shqipërisë
Lëshim certifikatë rezidence

1

1
1

1

1
1

1
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916
917

918

919

920
921
922

923
924
925
926

927

928

929
930
931
932
933
934
935
936
937

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Kulturës
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Drejtësisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Drejtësisë

938

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Mbrojtjes

939
940

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Mbrojtjes

941
942

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Mbrojtjes

943
944

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Mbrojtjes

Lëshim i dublikatave për patenta, modele përdorimi,
marka, disenjo industriale dhe tregues gjeografikë
Lëshim i ekstrakteve të regjistrit për patenta, modele
përdorimi, marka, disenjo industriale dhe tregues
gjeografikë
Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për drejtues mjeti

1

Lëshim i kartës dixhitale të tahografit për kontrollorët
nominalë

1

Lëshim kopje dokumentacioni
Lëshim vërtetimi për objektet e regjistruara në databazën
e QKIPK-së
Lëshimi i Certifikatës së Minimumit për Anijet e
Transportit të Mallrave dhe të Peshkimit

1
1

Lëshimi i deklaratave

1

Lëshimi i dokumentit të prioritetit për objektet e Pronësisë
Industriale
Lëshimi i ekstrakteve të dokumenteve

1

Lëshimi i kartës dixhitale të tahografit për kontrollorët në
grup

1

Lëshimi i kartës dixhitale të tahografit për ofiçinat e
tahografit

1

Lëshimi i kartës dixhitale të tahografit për shoqëritë

1

Lëshimi i kartës së identitetit (mbi 16 vjeç)

1

Lëshimi i kopjeve të vërtetuara të dokumenteve teknikoligjore
Lëshimi i pasaportës biometrike për fëmijët

1

Lëshimi i pasaportës biometrike për shtetasit nën 16 vjeç

1

Lëshimi i procesverbaleve

1

Lëshimi i prokurave të thjeshta

1

Lëshimi i vërtetimeve

1

Lëshimi i vërtetimeve të hyrje-daljes nga burgu (Vërtetim
Dënimi) - në sportel
Librezë kontributesh për personat e siguruar vullnetarisht,
në skemën e sigurimit vullnetar

1

Licenca eksporti për lëndë piroteknike, fishekzjarre për
përdorim civil
Licenca eksporti për lëndë plasëse për përdorim civil
Licenca importi për lëndë piroteknike, fishekzjarre për
përdorim civil
Licenca importi për lëndë plasëse për përdorim civil
Licenca prodhimi për lëndë piroteknike, fishekzjarre për
përdorim civil
Licenca prodhimi për lëndë plasëse për përdorim civil
Licencë eksporti e pakufizuar për mallra ushtarake

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
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945
946

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Mbrojtjes

947
948

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Mbrojtjes

949
950

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Mbrojtjes

951
952

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Mbrojtjes

953

Ministria e Mbrojtjes

954
955

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

956

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Brendshme

957
958
959
960
961

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

962

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Mbrojtjes

963
964
965

966
967

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

968

Ministria e Mbrojtjes

969

Ministria e Mbrojtjes

970

Ministria e Mbrojtjes

971

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

972
973

Ministria e Drejtësisë
Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor
Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor

974

Licencë eksporti e përgjithshme për mallra ushtarake
Licencë eksporti e përgjithshme për mallrat me përdorim
të dyfishtë
Licencë eksporti me një përdorim për mallra ushtarake
Licencë eksporti me një përdorim për mallrat me
përdorim të dyfishtë
Licencë importi e pakufizuar për mallra ushtarake
Licencë importi e pakufizuar për mallrat me përdorim të
dyfishtë
Licencë importi e përgjithshme për mallra ushtarake
Licencë importi e përgjithshme për mallrat me përdorim të
dyfishtë
Licencë importi me një përdorim e mallrave me përdorim
të dyfishtë
Licencë importi me një përdorim për mallra ushtarake
Licencë për "Riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve
mekanike dhe të motorit, të mjeteve rrugore me motor
dhe rimorkiove"
Licencë për "Shitblerja e mjeteve rrugore me motor
dhe/ose rimorkiove të reja ose të përdorura"
Licencë për “Riparimi dhe mirëmbajtja e karrocerisë, të
mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”
Licencë për agjencitë që trajtojnë praktikat e qarkullimit të
mjeteve me motor dhe/ose të rimorkiove
Licencë për blerjen, shitjen e mjeteve me motor dhe
rimorkio
Licencë për importimin dhe tregtimin e armëve,
municioneve dhe materialeve të tjera të gjuetisë
Licencë për mbledhjen depozitimin, shkatërrimin e
mjeteve ose pjesëve të tyre të dala të përdorimit apo të
braktisura
Licencë për riparimin dhe mirëmbajtjen e gomave, të
mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
Licencë për riparimin dhe mirëmbajtjen e impiantit
elektrik, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
Licencë për transferim software ose teknologjive
nëpërmjet rrugëve elektronike
Licencë për transport të mallrave me mjete jashtë norme

1
1

Licencë për Tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve
rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
Licencë për tregtimin e pjesëve të këmbimit të mjeteve
rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove, të autorizuara
nga prodhuesi
Licencë për veprimtari ndërmjetësuese (brokerage) e
pakufizuar për mallrat me përdorim të dyfishtë
Licencë për veprimtari ndërmjetësuese (brokerage) e
përgjithshme për mallrat me përdorim të dyfishtë
Licencë për veprimtari ndërmjetësuese (brokerage) me
një përdorim për mallrat ushtarakë
Licencim i përfaqësuesve të autorizuar të
patentave/markave/disenjove industriale/treguesve
gjeografikë
Licencimi i administratorëve të falimentimit
Lidhja e kontratave me farmacitë dhe agjencitë
farmaceutike me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor
Lidhja e kontratave të depove farmaceutike me Fondin e
Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1

1
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975
976
977

978
979
980
981

982
983
984

985

986

987

988
989

990

991
992
993
994
995

996
997

998
999
1000
1001

Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Kulturës
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Kryeministria
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Kryeministria

Lidhje martese me shqiptarë

1

Lidhje martese me të huaj

1

Marrëveshje për derdhje të kontributit vullnetar

1

Marrja e lejes për fillimin e veprimtarisë akademike

1

Matrikullimi (NIM)

1

Mbrojtja e një të drejte të pronësisë intelektuale

1

Mbyllje pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë

1

Miratimi i porosive të pullave fiskale

1

Mirëmbajtja e librit (restaurim-libërlidhje)
Monitorimi i Hec-ve

1
1

Ndërrim targe të mjetit rrugor në rast humbje, vjedhje apo
dëmtimi

1

Ndërrimi i gjeneraliteteve të pronarit të mjetit

1

Ndërrimi i vendbanimit të pronarit të mjetit

1

Ndërveprimi i bazave të të dhënave shtetërore nëpërmjet
Government Gateway (GG)
Ndihmë ekonomike për ish të përndjekur në nevojë

1

Ndihmë ish të përndjekurve politikë që kanë mangësi në
dosjet e dëmshpërblimit

1

Ndjekja e çështjeve për deklarim falimentimi
Ndryshim në titull

1
1

Ndryshimi i emrit/mbiemrit në rast papërshtatshmërie
Ndryshimi i Vendbanimit
Ndryshimi konstruktiv i mjeteve

1
1
1

Niveli i diferencuar për pagimin e taksës së akcizës

1

Njehsimi i lejeve të drejtimit të lëshuara nga shtetet e
huaja, në shqiptare

1

Njësimi i kopjeve me origjinalin

1

Njohje e miratimit të tipit të instrumenteve matëse
ligjërisht të kontrolluara që importohen
Ofrim formimi profesional

1

Ofrimi i licencave të Shoqërisë 'Microsoft' për institucionet
e administratës publike

1

1

1
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1002

Ministria e Kulturës

1003

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Kulturës
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë

1004
1005
1006

1007

1008
1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020
1021

1022
1023

1024

Organizimi i vizitave për studentë/nxënës në Bibliotekën
Kombëtare
Pagesa e Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdorura
(TVMP)

1

Pagesa të kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve Financiare
Pagesat e ish të përndjekurve politikë

1

Pagesë kalimtare nga ligji nr. 8097 datë 21.03.1996

1

Pagesë për shpenzime funerali

1

Pajisja e operatorëve ekonomikë me statusin e
"Eksportues të Miratuar"
Pajisja me aktvlerësimin e kushteve të komoditetit në
transportin e udhëtarëve

1

Pajisja me certifikatë për transport mallrash të rrezikshme
brenda vendit

1

Pajisja me certifikatë për transport ndërkombëtar
mallrash për llogari të vet

1

Pajisja me certifikatë për transport ndërkombëtar
mallrash për të tretë dhe qira

1

Pajisja me certifikatë për transport ndërkombëtar
mallrash të rrezikshme

1

Pajisja me Certifikatë të Kontrollit Teknik të Sigurisë për
mjetet motorike, rimorkiot ose gjysmërimorkiot

1

Pajisja me Certifikatën e Aftësimit Profesional (CAP)

1

Pajisja me Certifikatën e Trajnimit Profesional ADR

1

Pajisja me dëshmi taksisti

1

Pajisja me Dëshminë e Aftësimit Profesional DAP, për
instruktor praktike në autoshkolla

1

Pajisja me Dëshminë e Aftësimit Profesional DAP, për
Mësues Teorie në Autoshkolla

1

Pajisja me ISBN
Pajisja me leje drejtimi të përkohshme

1
1

Pajisja me leje legalizimi
Pajisja me lejedrejtimi ndërkombëtare

1
1

Pajisja me lejedrejtimi të posaçme

1

1

1

1
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1025

1026
1027

1028

1029

1030
1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Kulturës
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Kryeministria
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale

Pajisja me lejeqarkullimi ndërkombëtare

1

Pajisja me pasaportë e një objekti që përbën ose jo
trashëgimi kulturore
Pajisja me targë prove

1

Pajisja për herë të parë e aplikantëve me lejedrejtimi

1

Pajisje e mjetit me autorizim për ushtrimin e aktivitetit për
përgatitjen e kandidatëve për drejtues mjeti

1

Pajisje me certifikatë elektronike
Pajisje me Certifikatën e Kompetencës Profesionale
(CKP)

1
1

Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale për
përdoruesit e makinave të rënda Ekskavatorist Me Gomë

1

Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale për
përdoruesit e makinerive të rënda Automakinist

1

Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale për
përdoruesit e makinerive të rënda Buldozerist

1

Pajisje me Dëshmi të Aftësisë Profesionale për
përdoruesit e makinerive të rënda Ekskavatorist me
Zinxhirë
Pajisje me librezë pensioni

1

Parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi i problemeve të
mirërritjes, zhvillimit dhe riaftësimit të fëmijëve nga mosha
0-6 vjeç
Pension i parakohshëm për vjetërsi shërbimi nga ligji nr.
10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar

1

Pension invaliditeti i pjesëshem

1

Pension invaliditeti i reduktuar

1

Pension pleqërie i reduktuar

1

Pension pleqërie si minator

1

Pension suplementar familjar nga ligji nr. 10142, datë
15.03.2009, i ndryshuar

1

Pension suplementar familjar nga ligji nr. 8097, datë
21.03.1996, i ndryshuar

1

Pension suplementar familjar për shkak të detyrës nga
ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar

1

1

1

1
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1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058
1059

1060
1061
1062
1063
1064

1065

1066
1067
1068
1069

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Kulturës
Ministria e Brendshme

Pension suplementar invaliditeti nga ligji nr. 10142, datë
15.03.2009, i ndryshuar

1

Pension suplementar invaliditeti nga ligji nr. 8097, dt.
21.03.1996, i ndryshuar

1

Pension suplementar invaliditeti për shkak të detyrës nga
ligji nr. 10142, datë 15.03.2009, i ndryshuar

1

Përfitimi i ndihmës ekonomike nga familjet dhe individët
në nevojë

1

Përfitimi i një statusi

1

Përfitimi i pagesës së kujdestarisë në familje për fëmijët
pa përkujdesin prindëror

1

Përfitimi i pagesës së Aftësisë së Kufizuar

1

Përfitimi i pagesës së papunësisë

1

Përfitimi i Statusit të invalidit Paralegjik-Tetraplegjik

1

Përfitimi i statusit të jetimit

1

Përfitimi i Statusit të Personave me Aftësi të Kufizuar
(KMCAP EPROR)

1

Përfitimi i Statusit të Verbërisë

1

Përjashtim nga akciza

1

Përjashtim nga detyrimi doganor

1

Përjashtim nga TVSH-ja

1

Përjashtim nga urdhri "Mbi zbatimin e kompetencës
territoriale"
Përjashtimi nga TVSH-ja, Taksat Doganore dhe Akciza

1

Përkthimi i dokumenteve

1

Përsëritje pensioni familjar

1

Përsëritje pensioni suplementar familjar

1

Peshkim dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës së
egër
Porosi online për blerjen e standardeve shqiptare

1

Portali Albanologjik Shqipëri-Kosovë
Procedura e njohjes së atësisë

1
1

1

1
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1070

Ministria e Mbrojtjes

1071

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Kulturës
Ministria e Kulturës

1072
1073

1074
1075
1076
1077
1078

1079
1080
1081
1082

1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090

1091

1092

1093
1094
1095

1096
1097
1098
1099

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Ministria e Brendshme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Kryeministria
Kryeministria
Ministria e Kulturës
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Kryeministria
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Procedura e rekrutimit të kandidatëve për oficerë aktivë
në Forcat e Armatosura
Procedurat e shitjes së truallit në përdorim

1

Programet aktive të tregut të punës (nxitje punësimi)

1

Prokurime publike

1

Provimi i Shtetit

1

Publiko një vend të lirë pune

1

Qasje e lirë në sallat e leximit të Bibliotekës Kombëtare
Qasje në burimet elektronike të Bibliotekës Kombëtare 24
orë
Regjistrim ciklomotori

1
1

Regjistrim i aktit të lindjes
Regjistrim i aktit të martesës
Regjistrim i aktit të vdekjes
Regjistrim i Anijeve të Kultivimit ose Shfrytëzimit të Florës
dhe Faunës

1
1
1
1

Regjistrim i hapjes ose mbylljes së adresave dytësore për
personin fizik
Regjistrim i markave tregtare dhe të shërbimit

1

Regjistrim i ndryshimit të adresës së veprimtarisë

1

Regjistrim i ndryshimit të fushës së veprimtarisë

1

Regjistrim si Ofrues i Shërbimit të Certifikimit
Regjistrim si Organizëm Testimi dhe Konfirmimi
Regjistrim/certifikim kontrate me objekt "Kalim të
drejtash"
Regjistrimi dhe çregjistrim i Anijeve në Ndërtim

1
1
1

Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për
Peshkatarë

1

Regjistrimi dhe pajisja me Pasaporta Lundrimi për
Studentë të Detarisë

1

Regjistrimi i Bazave të të Dhënave Shtetërore
Regjistrimi i diplomave dhe certifikatave për arsimin e
lartë dhe kërkimin shkencor
Regjistrimi i emërimit dhe shkarkimit të anëtarëve të
Këshillit Administrativ dhe i administratorit/eve për
Shoqërinë Aksionare (SHA)
Regjistrimi i emërimit dhe shkarkimit të anëtarëve të
Këshillit Mbikëqyrës për Shoqërinë Aksionare (SHA)
Regjistrimi i fëmijëve

1
1

Regjistrimi i fitimit dhe kalimit të aksioneve për Shoqërinë
Aksionare (SHA)
Regjistrimi i fitimit dhe kalimit të kuotave për Shoqërinë
me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK)

1

1

1

1

1

1

1
1

1
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1100
1101
1102
1103

1104
1105
1106

1107

1108

1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Regjistrimi i kalimit të kontributeve për Shoqërinë e
Bashkëpunimit Reciprok
Regjistrimi i kalimit të kontributeve për Shoqërinë e
Bashkëpunimit Reciprok
Regjistrimi i kalimit të kontributeve për Shoqërinë Kursim
Krediti dhe Unione Kursim Krediti
Regjistrimi i kontratave të kredisë dhe hipotekave të
mjeteve lundruese

1

Regjistrimi i kontratës së licencës

1

Regjistrimi i martesave

1

Regjistrimi i mjeteve lundruese me karakter kërkimor e
shkencor

1

Regjistrimi i mjeteve lundruese të shërbimeve portuale

1

Regjistrimi i motorëve të detit (uji)

1

Regjistrimi i ndryshimeve të detyrueshme, Degë dhe Zyrë
Përfaqësimi të shoqërisë së huaj
Regjistrimi i ndryshimit të administratorit (përfaqësuesi
ligjor) për Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK)
Regjistrimi i ndryshimit të adresës kryesore (selisë) për
Shoqërinë Aksionare (SHA)
Regjistrimi i ndryshimit të adresës kryesore (selisë) për
Shoqërinë e Bashkëpunimit Reciprok
Regjistrimi i ndryshimit të adresës kryesore (selisë) për
Shoqërinë e Bashkëpunimit Reciprok
Regjistrimi i ndryshimit të adresës kryesore (selisë) për
shoqërinë e thjeshtë
Regjistrimi i ndryshimit të adresës kryesore (selisë) për
shoqërinë kolektive
Regjistrimi i ndryshimit të adresës kryesore (selisë) për
Shoqërinë Komandite
Regjistrimi i ndryshimit të adresës kryesore (selisë) për
Shoqërinë Kursim Krediti dhe Unione Kursim Krediti
Regjistrimi i ndryshimit të adresës kryesore (selisë) për
Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK)
Regjistrimi i ndryshimit të drejtuesit teknik për Shoqërinë
me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK)
Regjistrimi i ndryshimit të emrit për Shoqërinë Aksionare
(SHA)
Regjistrimi i ndryshimit të emrit për Shoqërinë e
Bashkëpunimit Reciprok
Regjistrimi i ndryshimit të emrit për Shoqërinë e
Bashkëpunimit Reciprok
Regjistrimi i ndryshimit të emrit për Shoqërinë e Thjeshtë

1

Regjistrimi i ndryshimit të emrit për Shoqërinë Komandite

1

Regjistrimi i ndryshimit të emrit për Shoqërinë Kursim
Krediti dhe Unione Kursim Krediti
Regjistrimi i ndryshimit të emrit për Shoqërinë me
Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK)
Regjistrimi i ndryshimit të emrit për Shoqëritë Kolektive

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

140 | F a q j a

1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Brendshme
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Brendshme
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë

Regjistrimi i ndryshimit të fushës së veprimtarisë për
Shoqërinë Aksionare (SHA)
Regjistrimi i ndryshimit të fushës së veprimtarisë për
Shoqërinë Kolektive
Regjistrimi i ndryshimit të fushës së veprimtarisë për
Shoqërinë Komandite
Regjistrimi i ndryshimit të fushës së veprimtarisë për
Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK)
Regjistrimi i ndryshimit të kushteve të kontratës për
Shoqërinë e Thjeshtë
Regjistrimi i ndryshimit të statutit për Shoqërinë
Aksionare (SHA)
Regjistrimi i ndryshimit të statutit për Shoqërinë e
Bashkëpunimit Reciprok
Regjistrimi i ndryshimit të statutit për Shoqërinë e
Bashkëpunimit Reciprok
Regjistrimi i ndryshimit të statutit për Shoqërinë Kolektive

1

Regjistrimi i ndryshimit të statutit për Shoqërinë
Komandite
Regjistrimi i ndryshimit të statutit për Shoqërinë Kursim
Krediti dhe Unione e Kursim Kreditit
Regjistrimi i ndryshimit të statutit për Shoqërinë me
Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK)
Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë sipas
vendbanimit
Regjistrimi i OJF-ve, enteve shtetërore dhe ambulantëve

1

Regjistrimi i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve (PMB)

1

Regjistrimi i pushimit të përkohshëm të aktivitetit
(pezullimi) për Shoqërinë Aksionare (SHA)
Regjistrimi i shtetasve të huaj
Regjistrimi i të dhënave të tjera vullnetare për Shoqërinë
Kolektive
Regjistrimi i të dhënave vullnetare për Shoqërinë
Aksionare (SHA)
Regjistrimi i të dhënave vullnetare për Shoqërinë e
Bashkëpunimit Reciprok
Regjistrimi i të dhënave vullnetare për Shoqërinë e
Bashkëpunimit Reciprok
Regjistrimi i të dhënave vullnetare për Shoqërinë e
Thjeshtë
Regjistrimi i të dhënave vullnetare për Shoqërinë
Komandite
Regjistrimi i të dhënave vullnetare për Shoqërinë Kursim
Krediti dhe Unione Kursim Krediti
Regjistrimi i të dhënave vullnetare për Shoqërinë me
Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK)
Regjistrimi i të dhënave vullnetare, Degë dhe Zyrë
Përfaqësimi të Shoqërisë së Huaj
Regjistrimi i vdekjeve

1

Regjistrimi i zgjidhjes së martesës
Regjistrimi i zmadhimit të kapitalit themeltar me aktive të
shoqërisë për Shoqërinë Anonime (SHA)
Regjistrimi i zmadhimit të kapitalit themeltar me kontribute
në para për Shoqërinë Aksionare (SHA)
Regjistrimi i zmadhimit të kapitalit themeltar për
Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK)

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171

1172
1173

1174

1175

1176
1177
1178
1179
1180
1181

1182

1183

1184

1185

Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Arsimit,
Sportit dhe Rinisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Brendshme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Kryeministria
Ministria e Kulturës
Kryeministria
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë

Regjistrimi i zvogëlimit të kapitalit themeltar për
Shoqërinë Aksionare (SHA)
Regjistrimi i zvogëlimit të kapitalit themeltar për
Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK)
Regjistrimi i zvogëlimit të thjeshtëzuar të kapitalit për
Shoqërinë Aksionare (SHA)
Regjistrimi ndërkombëtar i markës (Sistemi i Madridit)

1

Regjistrimi në gjimnaz profesional me konkurs

1

Regjistrimi në gjimnaz profesional pa konkurs

1

Regjistrimi në gjimnaz të përgjithshëm

1

Regjistrimi në kopshte sipas vendbanimit

1

Regjistrimi për hapje dhe mbyllje të adresës dytësore për
Shoqërinë Aksionare (SHA)
Regjistrimi për hapje dhe mbyllje të adresës dytësore për
Shoqërinë Kolektive
Regjistrimi për hapje dhe mbyllje të adresës dytësore për
Shoqërinë Komandite
Regjistrimi për hapje dhe mbyllje të adresës dytësore për
Shoqërinë me Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK)
Regjistrimi për herë të parë i mjetit rrugor dhe pajisja me
targa dhe lejeqarkullimi

1

Regjistrimi për shpalljen e martesës
Regjistrimi përfundimtar, regjistrimi provizor dhe
çregjistrimi i Anijeve me Kontratë Bareboat

1
1

Regjistrimi përfundimtar, regjistrimi provizor dhe
çregjistrimi i Anijeve të Peshkimit

1

Regjistrimi përfundimtar, regjistrimit provizor dhe
çregjistrimit i Anijeve të Transportit

1

Regjistrimi si operator ekonomik për pjesëmarrje në
tender
Revista profesionale “Bibliothecae”
Revokim certifikate elektronike
Revokim vullnetar

1

Rifitimi i shtetësisë

1

Rimarja e lejedrejtimit e pezulluar për humbje të pikëve
ose heqje të saj

1

Rimbursim shpenzimesh për shtetasit shqiptarë që
ndërrojnë jetë jashtë vendit

1

Rinovim i Certifikatës së Kompetencës Profesionale CKP

1

Rinovim i Certifikatës së Trajnimit ADR

1

Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për
Ekskavatorist me Zinxhirë

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
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1186

1187

1188

1189

1190
1191

1192

1193

1194

1195
1196
1197
1198
1199
1200

1201

1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212

1213

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria për Evropën
dhe Punët e Jashtme
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Kulturës
Ministria e Kulturës
Ministria e Kulturës
Ministria e Kulturës
Ministria e Kulturës
Ministria e Kulturës
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale

Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për
Instrukor Praktike

1

Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për
Mësues Teorie

1

Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për
përdoruesit e makinave të rënda Automakinist

1

Rinovim i Dëshmisë së Aftësisë Profesionale DAP për
përdoruesit e makinave të rënda Ekskavatorist me Gomë

1

Rinovim i lejes së shfrytëzimit të inerteve lumore

1

Rinovim i pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi
nga ligji nr. 10142, datë 15.03.2009

1

Rinovim me Dëshmi të Aftësisë Profesionale DAP për
Buldozerist

1

Rinovimi i Dëshmisë Taksi

1

Rinovimi i lejes së drejtimit

1

Rinovimi i licencës së administratorëve të falimentimit
Riorganizimi i Shoqërive me Përgjegjësi të Kufizuar dhe
Shoqërive Aksionare
Ripajisja me pasaportë biometrike jashtë shtetit

1
1

Ripërtëritje e markave tregtare dhe të shërbimit

1

Riprintim titulli

1

Rishqyrtim pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë

1

Ristampim i numrit të identifikimit (VIN)

1

Rivendosje fjalëkalimi për deklarimin elektronik

1

Rivendosje fjalëkalimi për tatimpagues të regjistruar

1

Rivlerësimi i pasurisë së paluajtshme
Rritja ose tregtimi i kafshëve

1
1

Rubrika informuese (website) i Bibliotekës Kombëtare
Salla "Paolo Petta" në Bibliotekën Kombëtare
Salla Angleze në Bibliotekën Kombëtare
Salla e periodikut shqip dhe të huaj në Bibliotekën
Kombëtare
Salla Gjermane e Leximit në Bibliotekën Kombëtare
Salla shkencore e Bibliotekës Kombëtare
Sekretimi i ditarëve të lundrimit (makineri, giverte dhe roli
i ekipazhit) për Anijet e Peshkimit me aftësi lundrimi mbi 3
milje
Shërbim ditor që përfitojnë fëmijët në qendrat
rezidenciale ( në institucionet rezidenciale për femijë
Durrës, Sarandë dhe Shkodër )

1
1
1
1

1

1
1
1

1
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1214
1215

1233
1234

Kryeministria
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural
Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor
Kryeministria
Ministria e Drejtësisë

1235

Ministria e Mbrojtjes

1236

Ministria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural

1237
1238

Ministria e Kulturës
Ministria e Kulturës

1216

1217

1218

1219

1220

1221
1222
1223

1224

1225

1226

1227
1228

1229

1230

1231
1232

Shërbim dokumentesh
Shërbim i përkohshëm për individët/familjet në situatë
emergjente, në Qendrën Kombëtare të Trajtimit të
Emergjencës(QKTE)
Shërbim për përjashtimin nga taksat dhe tatimet të
invalidëve paraplegjik dhe tetraplegjik

1
1

Shërbim për persona me aftësi të kufizuar ( PAK) në
qendrat ditore

1

Shërbim për personat me aftësi të kufizuar (PAK) në
institucionet rezidenciale

1

Shërbim për të moshuar në institucionet rezidenciale

1

Shërbim për të moshuar në qendrat ditore

1

Shërbime laboratorike

1

Shërbime në Pikat e Inspektimit Kufitar (PIK)

1

Shërbime për persona me aftësi të kufizuar

1

Shërbime për të moshuarit

1

Shërbime për viktimat e dhunës në marrëdhëniet
familjare

1

Shërbime për viktimat e trafikimit dhe viktimat e
mundshme të trafikimit

1

Shërbime punësimi për punëkërkuesit dhe punëdhënësit

1

Shërbime sociale për fëmijët jetimë, socialë dhe
biologjikë

1

Shërbime Stomatologjike

1

Shërbime të ndryshme në fushën e gjeologjisë

1

Shërbime të riprodhimit, krijimit të racave

1

Shërbimet ekzaminuese unikale terciare të përfshira në
sigurimin shëndetësor nga Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Shërbimi i filtrimit dhe kufizimit të aksesit në internet
Shërbimi i gjetjes së një familjeje të përshtatshme
birësuese për fëmijët e braktisur
Shërbimi i hartave dhe materialeve hartografike e
gjeodezike
Shërbimi mbi kontrollin për miratimin apo refuzimin e
kërkesave për subjektet që kërkojnë të pajisen me
licenca, pranë Qendrës Kombëtare të Licencimit
Shërbimi ndaj përdoruesit: Biblioteka Europiane
Shërbimi për bibliotekarët

1

1

1
1
1
1

1
1
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1239

Ministria e Kulturës

1240
1241

Ministria e Kulturës
Ministria e Kulturës

1242

Ministria e Kulturës

1243

Ministria e Kulturës

1244
1245

Kryeministria
Ministria e Kulturës

1246

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Kulturës
Ministria e Kulturës

1247

1248
1249
1250

1251
1252

1253

1254
1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale

Shërbimi për Bibliotekarët: Bibliografia e librit dhe
artikujve botuar në Republikën e Shqipërisë
Shërbimi për bibliotekarët: Botime profesionale
Shërbimi për bibliotekarët: Botime profesionale,
Bibliografi
Shërbimi për bibliotekarët: Kursi njëvjeçar i Kualifikimit të
Vijueshëm Bibliotekar
Shërbimi referues-informues ndaj përdoruesit në
Bibliotekën Kombëtare
Shkarkim formularësh dhe informacioni online
Shkolla kombëtare dyvjeçare e Bibliotekonomisë për
bibliotekarët
Shpërblim lindje për personat e punësuar

1

Shpërblim lindje për personat e vetëpunësuar

1

Shqyrtimi i ankesave kundër gjobave të ZSHDA-së
Shqyrtimi i ankesave me objekt të drejtën e autorit dhe të
drejtat e lidhura me të
Shtesë pensioni për shtyrje të datës së daljes në pension

1
1

Shtyrje afati

1

Sponsorizimi i shoqatave dhe individëve për projekte të
ndryshme

1

Tansferim pensioni suplementar apo trajtimi i veçantë

1

Tatimet e mia

1

Të ardhura për barrëlindje për të punësuarit

1

Të ardhura për barrëlindje për të vetëpunësuarit

1

Të ardhura për invaliditet të përhershëm nga aksidentet
në punë dhe sëmundje profesionale

1

Të ardhura për invaliditet të pjesshëm të përhershëm nga
aksidente në punë dhe sëmundje profesionale

1

Të ardhura për kompensimin për barrëlindje kur
ndryshohet vendi i punës

1

Të ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël
nga aksidente në punë dhe sëmundje profesionale

1

Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në
punë dhe sëmundje profesionale

1

Të ardhura për sëmundje për personat e punësuar

1

Të ardhura shtesë për fëmijë në ngarkim

1

1
1
1
1
1
1
1

1
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1264

1265

1266

1267
1268
1269
1270

1271

1272
1273

1274
1275
1276

1277
1278
1279
1280
1281

1282

1283
1284
1285

1286
1287
1288

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Brendshme
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale

Të ardhura shtesë për kujdesje

1

Të ardhurat për kompensim për sëmundje kur ndryshon
vendi i punës

1

Të drejta studimi 'part-time' të ciklit Bachelor dhe Master

1

Testime dhe vlerësim cilësor i duhanit dhe të produkteve
të tij
Testimi dhe regjistrimi i variteteteve të reja në Katalogun
Kombëtar
Testimi i farërave në Laboratorin Qendror Kombëtar

1

Trajtim i veçantë financiar si minator nga ligji nr. 8685,
datë 09.11.2000, i ndryshuar(rivleresime)

1

Trajtim i veçantë për punonjësit e ndërmarrjeve ushtarake
nga ligji nr. 9179, datë 29.01.2004 (rivlerësime)

1

Trajtimi Tarifor Favorizues

1

Transferim i dosjes së drejtuesit të mjetit

1

Transferimi i lejeve minerare

1

Transferimi i pronësisë së patentave, modeleve të
përdorimit, markave, disenjove industriale
Urdhërveprim për derdhje kontributi si i vetëpunësuar në
bujqësi

1

Veçim familje
Vendim për VNM Paraprake/Vendim për VNM të
Thelluar/ Deklaratë Mjedisore
Verifikim periodik i instrumenteve matës ligjërisht të
kontrolluar
Vërtetim për certifikimin e mjeteve të transportit

1
1

Vërtetim për derdhjen e kontributeve si i punësuar pas
datës 01.01.1994

1

Vërtetim për derdhjen e kontributeve si person fizik

1

Vërtetim për efekt të regjistrimit të pasurive të
paluajtshme
Vërtetim për formular të dyfishtë

1

Vërtetim për heqjen e tarifave të studimit në fakultete

1

Vërtetim për leje importi

1

Vërtetim për pagë (për ish-ushtarakët e dalë në
rezervë/lirim nga data 20.07.1992-01.01.1999)
Vërtetim për periudha pune në Kooperativa Bujqësore
(KB)

1

1
1

1

1
1

1

1
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1289

1290

Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e Mbrojtjes

1291
1292

Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë

1293

Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e Financave
dhe Ekonomisë
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë
Ministria e
Infrastrukturës dhe
Energjisë

1294

1295
1296
1297

1298

1299

1300

Vërtetim për periudha pune në Ndërmarrje Shtetërore
para datës 01.01.1994

1

Vërtetim për vjetërsi në shërbim dhe pagën mesatare
referuese neto, për institucionet e tjera
Vërtetim se personi nuk merr pension ushqimor
Vërtetim se subjekti nuk figuron debitor ndaj personave
fizikë dhe juridikë privatë apo shtetëror, të regjistruar
pranë zyrave përmbarimore shtetërore
Vërtetime të ndryshme për lejet e drejtimit

1

Vërtetime të ndryshme për mjetet rrugore

1

Vërtetimi për individët e paregjistruar në Organin Tatimor
(pa aktivitet)
Vërtetimi për kontributet individuale të punonjësit

1

Vlerësimi i parametrave për produkte ushqimore të
sigurta

1

Vlerësimi i parametrave për ujë të pijshëm të sigurt, ujërat
sipërfaqësorë, shkarkime urbane dhe industriale, tokat

1

Vlerësimi teknik për mjetin autoshkollë

1

Zëvendësimi i Certifikatës së Kompetencës Profesionale

1

1
1

1

1
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