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Përmbledhje ekzekutive

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si institucion publik
qendror në varësi të Kryeministrit, ushtron veprimtarinë e saj në bazë të Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr. 673, datë 22.11.2017. Sipas kësaj VKM-je, AKSHI ka
kompetencat dhe përgjegjësitë si më poshtë vijon:


Administron infrastrukturën e-Gov si dhe infrastrukturën e teknologjisë se
informacionit dhe komunikimit (TIK) për institucionet dhe organet e
administratës buxhetore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave, si dhe
institucionet jobuxhetore për të cilat përdoren tarifa shërbimi;



Rregullon sektorin TIK si dhe është ofrues i shërbimeve TIK dhe i shërbimeve
elektronike për qytetarët, bizneset dhe administratën publike;



Ngre, mirëmban dhe administron sisteme dhe aplikacione të teknologjisë së
informacionit dhe komunikimit, infrastrukturën e qendërzuar dhe infrastrukturën
TIK, përfshirë edhe ato të klasifikuara si “sekret shtetëror”, për institucionet dhe
organet e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave;



Ndërmerr, kryesisht ose mbi bazën e kërkesave të institucioneve të
administratës shtetërore të interesuara, nisma për procesin e riinxhinerimit
elektronik të shërbimeve nëpërmjet platformës qeveritare të ndërveprimit, në
varësi të nevojës për përmirësim të procedurave, riorganizimit të proceseve të
punës, me qëllim thjeshtimin, rritjen e eficiencës dhe efikasitetit të administratës
publike, si edhe të zhvillimeve teknologjike;



Bashkërendon projektet në fushën e shoqërisë se informacionit, që zbatohen
në të gjitha institucionet publike;



Promovon teknologji të reja, harton strategji dhe planveprime për zbatimin e
politikave në fushën e teknologjisë së informacionit e të komunikimit elektronik
e-GOV.



Organizon, kryen prokurimet e qendërzuara dhe lidh kontratat për sistemet,
pajisjet software dhe hardware, mirëmbajtjen, si dhe shërbimet e internetit dhe
intranetit.

Gjatë pesë viteve të fundit, AKSHI ka investuar dhe po punon aktualisht për
ngritjen e sistemeve, digjitalizimin e arkivave fizike, rritjen e numrit të sistemeve të
lidhura në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit, shkëmbimin e të dhënave midis
tyre, shtimin e shërbimeve elektronike në portalin qeveritar e-Albania, infrastrukturën
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fizike, krijimin e kapaciteteve të dedikuara për arkiva elektronike, pajisjen e të gjithë
aktorëve me nënshkrim/vulë elektronike me qëllim garantimin e vlerës ligjore të
aplikimeve të qytetarëve/bizneseve dhe dokumenteve administrative të lëshuara nga
institucionet e administratës publike gjatë shkëmbimit të dokumenteve elektronike.
AKSHI, në bashkëpunim me institucionet publike shqiptare, evidenton projektet
TIK që duhet të ndërmerren drejt një administrate ‘paperless’, duke bërë që procesi i
digjitalizimit të administratës dhe shërbimeve publike të ecë me ritme të shpejta. Janë
këto ritme që po sjellin një transformim, nga ku vijnë përfitime jo vetëm për
institucionet shtetërore por edhe për qytetarët dhe biznesin, të cilët përfitojnë reduktim
kohe gjatë aplikimit për shërbime publike, disponibilitet 24/7 të shërbimeve elektronike
përmes portaleve online duke shmangur radhët e pritjes, kosto më të ulta si për tarifa
shërbimesh elektronike ashtu edhe për faktin se evitohet prania fizike në sportelet e
administratës duke reduktuar kostot e transportit, më pak burokraci dhe më tepër
lehtësi falë mjete digjitale.
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Vlerësim i përgjithshëm mbi progresin e punës së AKSHI -t, lidhur me
objektivat dhe strategjitë për vitin 2018
Për vitin 2018, kemi këto rezultate në zhvillimin e infrastrukturës TIK dhe qeverisjes
elektronike:
 Portali unik qeveritar e-Albania u pasurua me 64 shërbime të reja elektronike, duke
e çuar në total numrin në 591 shërbime elektronike. Për këtë periudhë janë
regjistruar 333,378 përdorues të rinj dhe gjithsej përllogariten 726,280 përdorues
të regjistruar në portal;
 49 regjistra elektronikë të lidhur në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit, ku
60% e fushave në formularët e aplikimit plotësohen automatikisht nga ndërveprimi
dhe shkëmbimi i të dhënave midis këtyre regjistrave në kohë reale. Gjatë kësaj
periudhe pati rritje të numrit të transaksioneve të kryera në platformë ku
numërohen mbi 52 milionë transaksione, sa dyfishi i numrit të transaksioneve të
një viti më parë që kapën shifrën e 26 milionë transaksioneve.
 Risia më e rëndësishme e portalit ishte vula elektronike dhe moduli i
administratës publike për nxjerrjen e dokumenteve administrative për qytetarin.
Punonjësve të administratës publike në sportele iu mundësua aksesi i gjenerimit
të 33 dokumenteve me vulë elektronike për qytetarin, duke mos ia kërkuar më atij
gjatë aplikimit për shërbime të ndryshme.

 Gjatë vitit 2018 janë trajtuar në total rreth 246 praktika për projekte të reja, shtesa
të projekteve ekzistuese, mirëmbajtje të sistemeve si dhe përmirësim të
nfrastrukturave ekzistuese, 57 prej të cilave janë miratuar për realizim nga vetë
institucionet.

 Gjatë vitit viti 2018 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 44 Baza të Dhënash Shtetërore nga 42 të tilla në vitin 2017.
 Gjatë vitit 2018, sektori i auditimit të bazave të të dhënave shtetërore ka vijuar
proceset e punës sipas planit të parashikuar në janar të vitit 2018. 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 24 Baza të Dhënash Shtetërore, në 15 institucione
administruese të këtyre bazave të të dhënave shtetërore.
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 Gjatë vitit 2018, AKSHI, si përgjegjës për administrimin e sistemeve IT software
dhe infrastrukturën hardware TIK për institucionet nën përgjegjësinë e Këshillit të
Ministrave, ku përfshihet edhe siguria kibernetike e tyre, ka instaluar certifikata
SSL për 35 sisteme dhe portale, duke çuar ne 68 numrin e përgjithshëm të tyre,
ka shtuar 51 portale të rinj në mbrojtjen e Web Application Firewall dhe ka ofruar
shërbimin e mbtrojtjes me antivirus për 11 institucione që janë në rrjetin Govnet,
por jashtë domain-it. Nga muaji Janar i vitit 2018 AKSHI ka nisur procesin e
implementimi të një sistemi të ri kundër sulmeve DDOS, për të rritur akoma më
shumë sigurinë e infrastrukturave të hostuara pranë Datacenter-it Qeveritar.
Përvec sulmeve DDOS ky lloj sistemi ofron mundësinë e konfigurimeve të
thresholdeve të ndryshme për portale specifike në mënyrë që të realizohet
mbrojtje edhe ndaj tipeve të tjera sulmesh (Zombie, tcp syn, slow http etj)
 Gjatë vitit 2018, AKSHI si Ofrues i Kualifikuar i Sherbimeve te Besuara
(OKSHB) ne vazhdim te bashkëpunimeve nderinstitucionale në kuadër të
projektit e-leje, ASCYDA, e-receta, ka realizuar pjesën e nënshkrimit elektronik.
Në total janë pajisur me nënshkrim elektronik 4.912 aktorë, 1.026 prej të cilëve
janë të administratës publike, 2.086 të subjekteve private dhe agjenteve doganore
dhe 1.800 për e-recetat. Gjithashtu, janë gjeneruar 38 vula elektronike
për 3 institucione shtetërore.

 Gjatë vitit 2018, Drejtoria e Sistemeve e-Gov ka realizuar ofrimin e postës
elektronike zyrtare në administratën publike për 3.126 përdorues të rinj duke
arritur në një total prej 22.758 mailbox-esh.
 Gjithashtu per vitin 2018 janë licencuar 2,867 produkte të Microsoft-it.
 Numri total i përdoruesve të cilëve u është implementuar dhe janë konfiguruar për
të komunikuar përmes Skype for Bussines 2015 është 3,536. 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 2269 makinave klientë nëpërmjet instalimit
automatik dhe qendror të aplikimeve.
 Gjatë vitit 2018 është realizuar përshtatja dhe vënia në punë e sistemit EDRMS
ne Ministrite e Linjes
Sistemi EDRMS ka 1656 përdorues të insitucioneve të sipërpërmenduara.
 Gjate vitit 2018, ne systemin e-akte numri i akteve në total është 1234.
 Ne sistemin e-leje, gjatë vitit 2018 janë miratuar 7.114 leje në total tërësisht online

 Gjatë vitit 2018, Drejtoria e Infrastrukturës e-Gov ka kryer përditësim të: Core (Data
Center) rrënjësisht duke kaluar në një rrjet 10 GB dhe me pajisje të reja Core për
të rritur performancën e të gjitha sistemeve të hostuara në Datacenter;
infrastrukturës së rrjetit për portalin qeveritar e-Albania; firmëare-t për Firewall-et
Checkpoint; rrjetit akses për “Public Cloud”; zgjerimi i kapaciteteve të "Public dhe
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Private Cloud"; infrastruktura e rrjetit për shtresën Edge për aksesin në internet të
të gjitha nyjeve të lidhura në Datacenter dhe GovNet si dhe për publikimin e
infrastrukturave të shumta të hostuara pranë AKSHI.
Është ndërtuar dhe vënë në punë një Server Room i ri duke respektuar të gjitha
standartet dhe teknologjitë më të fundit, për të siguruar disponueshmëri të lartë për
të gjitha infrastrukturat e hostuara në të.
Gjithashtu është bërë e mundur lidhja me fibër optike e 5 institucioneve të reja, si
edhe transferimi i lidhjeve për 10 institucione për shkak të ndryshimit të
vendndodhjes.
Gjatë vitit 2018 është ofruar shërbimi i hostimit fizik pranë Datacenter-it Qeveritar
për 10 institucione të tjera duke e çuar numrin total në 59 institucione.
Gjatë vitit 2018 është bërë i mundur shtimi i 93 faqeve web dhe portale të hostuara
pranë infrastrukturave Cloud të AKSHI-t.
Gjatë vitit 2018, është realizuar zevendesimi i pajisjeve te cilat ofrojne sherbimin e
hostimit DNS. Pajisjet e reja qe mundesojne kete sherbim ofrojne me teper
mundesi teknike per shfrytezimin e DNS edhe per sherbime dytesore duke zgjeruar
llojin e rekordeve te perdorshme. Keto pajisje ofrojne gjithashtu siguri dhe
performance me te larte.

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 E-ALBANIA
Portali qeveritar e-Albania, projekti i qeverisë shqiptare, në themel të të cilit është
bashkëveprimi institucional online, është shembulli tipik i dixhitalizimit të shërbimeve
shtetërore, ku mundësohen mjete lehtësuese komunikimi të drejtpërdrejta të
individëve të autentifikuar në sistem dhe shmangen pengesat e një spektri të gjerë.
Qeveria shqiptare, si promotore e transformimit të shërbimeve fizike drejt shërbimeve
online, e ktheu e-Albanian në shembull dhe arriti të ndërtojë një imazh serioz të shtetit
dhe të kthejë besimin e qytetarëve tek institucionet.
Vijojmë me një periudhë intensive bashkëpunimi dhe ndërveprimi
institucionesh, kontributi dhe menaxhimi të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit, reflektimi në kohë ndaj çdo kërkese të qytetarëve dhe bizneseve, nga
çdo cep i Shqipërisë. Qeveria shqiptare, si promotore e transformimit të shërbimeve
fizike drejt shërbimeve online, e ktheu e-Albanian në shembull dhe arriti të ndërtojë
një imazh serioz të shtetit dhe të kthejë besimin e qytetarëve tek institucionet.
Krenohemi së bashku, me jetësimin e një prej objektivave më të mëdha:
Mundësinë e gjenerimit të dokumenteve të pajisur me vulë elektronike drejtpërdrejt
nga portali e-Albania. Mbi 2.5 milionë dokumente me vulë elektronike janë përfituar
lehtësisht nga qytetarët dhe bizneset, duke shmangur përfundimisht korrupsionin dhe
vonesat. 726 mijë përdorues të regjistruar dhe shumë të tjerë që do të na bashkohen
gjatë rrugës sonë, përfitojnë shërbimet elektronike të publikuara në portalin e-Albania.

1.1.

Statistika të përgjithshme rreth portalit e-Albania

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) ka vijuar punën për shtimin
e shërbimeve elektronike dhe përmirësimin e shërbimeve ekzistuese në portalin unik
qeveritar e-Albania, ndërkohë është rritur edhe numri i sistemeve të lidhura me
Platformën Qeveritare të Ndërveprimit. Në portalin e-Albania ofrohen në total 1570
shërbime nga të cilat 591 shërbime elektronike ose 42 herë më i lartë se në vitin
2013. 122 shërbime elektronike kanë vlerë të plotë ligjore falë vulës elektronike ose
nënshkrimit elektronik, konkretisht:
-

54 shërbime elektronike të cilat mundësojnë gjenerimin e 33 dokumenteve
unike me vulë elektronike;
68 shërbime me nënshkrim elektronik.

Në përpjestim të drejtë me këto shifra në rritje ka qenë gjithashtu edhe nivelet
e automatizimit të shërbimeve. Aktualisht ofrohen 853 shërbime të nivelit të parë, 126
të nivelit të dytë, 260 të nivelit të tretë ku mundësohet aplikim online dhe 331 të nivelit
të katërt ku procedura fillon dhe përfundon online, të cilat në total përbëjnë 1570
shërbime të niveleve 1-4 sipas klasifikimit të UNPAN.
10 | F a q j a

Grafiku i mëposhtëm (grafik 1), tregon numrin e shërbimeve të reja elektronike
në vitet 2013 –2018. Gjatë kësaj periudhe janë shtuar 64 shërbime të reja, duke e
rritur totalin e tyre me 42 herë, krahasuar me vitin 2013.

Nr i e-shërbimeve çdo vit
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Grafiku 1. Numri i shërbimeve elektronike niveli 3-4 (sipas UNPAN 2014)
Portali qeveritar e-Albania është i lidhur me Platformën Qeveritare të
Ndërveprimit, e cila është arkitektura bazë që mundëson ndërlidhjen e regjistrave
elektronikë me njëri-tjetrin dhe shkëmbimin e të dhënave në kohë reale, në formë të
sigurt dhe të besueshme, duke garantuar shërbime elektronike për qytetarët, bizneset
dhe administratën publike. Në vitin 2018, në të, kanë qarkulluar mbi 52 milionë
transaksione mes sistemeve të lidhura.
Për sa i përket Platformës Qeveritare të Ndërveprimit (GG), AKSHI ka vazhduar
të investojë me qëllim rritjen e ndërveprimit të regjistrave elektronikë që janë të lidhur
në GG. Si rezultat i investimeve të bëra nga AKSHI, gjatë kësaj periudhe, 49 sisteme
elektronike janë të lidhura në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit dhe shkëmbejnë
të dhëna në kohë reale.
Në ndryshim nga viti 2013, ku vetëm 6 sisteme elektronike kanë qenë të lidhura
në GG, tashmë ky numër është rreth 8 herë më i lartë, pra 49. Kjo lidhje mundëson
komunikim në kohë reale dhe shkëmbim të dhënash mes këtyre sistemeve elektronike
të institucioneve duke mundësuar më tepër shërbime elektronike për qytetarët,
bizneset dhe vetë të punësuarit qeveritarë, si dhe 60% e fushave në formularët e
aplikimit plotësohen automatikisht nga ndërveprimi dhe shkëmbimi i të dhënave midis
sistemeve. Në vijim, në grafikun 2 pasqyrohet ecuria e lidhjes së institucioneve në
Platformën Qeveritare të Ndërveprimit.
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Nr. regjistrave elektronikë të lidhur në Platformën
Qeveritare të Ndërveprimit
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Grafiku 2. Ecuria e lidhjes së sistemeve elektronike në Platformën Qeveritare të
Nderveprimit
Gjithashtu, vihet re dhe një rritje e numrit të transaksioneve të kryera në
Platformën Qeveritare të Ndërveprimit (GG) ku numërohen mbi 52 milionë
transaksione, shifër e cila është 76 herë më e lartë se numri i transaksioneve të
kryera gjatë vitit 2013. Ndërkohë, që vetëm në vitin 2018 janë kryer transaksione sa
dyfishi i numrit të transaksioneve të një viti më parë që ishin realizuar 26 milionë
transaksione.
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Grafiku 3. Numri i transaksioneve të kryera në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit
2013 – 2018
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Numri i përdoruesve të regjistruar në portal ka pësuar një rritje të lartë
gjithashtu. Aktualisht, numri i përdoruesve të regjistruar është 726,280 (693,275
qytetarë dhe 33,005 biznese) ose 14 herë më i lartë se 2013. Vetëm gjatë vitit 2018
janë regjistruar në portalin qeveritar e-Albania 333,378 përdorues të rinj. Në grafikun
4 në vijim paraqiten të dhënat mbi përdoruesit e regjistruar çdo vit në portal.
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Grafiku 4. Numri i përdoruesve të rinj, 2013 – 2018
Gjatë vitit 2018 janë regjistruar 50% më shumë përdorues se sa numri total i të
regjistruarve, gjatë gjithë vitit të kaluar.
Ndërkohë, më poshtë paraqiten të dhënat mbi regjistrimet e kryera, të
kategorizuara në qytetarë dhe biznese. Në grafik shihet përqindja e regjistrimeve të
kryera në portalin qeveritar e-Albania për këtë periudhë: 3% e përdoruesve i përkasin
profilit biznes dhe 97% e të regjistruarve i përkasin profilit qytetar.
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Përqindja e të regjistruarve gjatë vitit 2018 sipas
profilit të përdoruesit
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Grafiku 5. Regjistrimet e kryera sipas profilit të përdoruesve
Faqet e portalit janë klikuar 10,361,520 herë gjatë vitit 2018 dhe një përdorues
ka shpenzuar mesatarisht 00:05:46 minuta duke shfletuar portalin. Janë 33.19 %
përdoruesit që rikthehen në portal.
Grafiku 6, 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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Grafiku 6. Përdoruesit sipas grupmoshës
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Grafiku 7 jep informacion mbi përqindjen e përdoruesve të portalit qeveritar eAlbania, sipas gjinisë.
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Grafiku 7. Përqindja e përdoruesve të portalit qeveritar e-Albania sipas gjinisë
Më poshtë paraqiten të dhënat mbi regjistrimet e kryera përgjatë vitit 2018, të
kategorizuara në qytetarë dhe biznese. Në grafik shihet përqindja e regjistrimeve të
kryera në portalin qeveritar e-Albania për vitin 2018: 3% e përdoruesve i përkasin
profilit biznes dhe 97% e të regjistruarve i përkasin profilit qytetar. Në total gjatë vitit
2018 janë regjistruar 333,378 përdorues.

Përqindja e të regjistruarve gjatë vitit 2018 sipas profilit të
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Grafiku 8. Regjistrimet e kryera gjatë vitit 2018, sipas profilit të përdoruesve
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Gjatë vitit 2018 janë kryer 1032 pagesa elektronike; është konsultuar 249,234
herë deklarimi dhe pagesa e kontributeve nga punëdhënësit; janë kërkuar 66,732 herë
të dhënat për faturat e energjisë elektrike; janë depozituar 18,900 bilance vjetore në
QKB; janë kërkuar 89,000 ekstrakte me vulë elektronike nga QKB-ja; janë kryer
27,000 aplikime për Maturën Shtetërore; janë kryer 63,700 aplikime për shërbimet e
konsullatave; janë konsultuar 63,000 herë kundërvajtjet rrugore; janë kryer 378,000
gjenerime të Kartës së Shëndetit; janë gjeneruar 364,000 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 1,621,000 certifikata familjare dhe personale dhe 105,906 konfirmime
për gjendjen aktive të mjetit.
Totali i përdoruesve që kanë marrë asistencë për vitin 2018 është 33,759
përdorues. Në grafikun 10 vërejmë se gjatë vitit 2018, numri më i lartë i përdoruesve
që kanë marrë asistencë ka qenë muaji qershor dhe korrik dhe ai me numrin me të
ulët të përdoruesve ka qenë muaji gusht.
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Grafiku 10/Burimi AKSHI/Numri i përdoruesve që kanë marrë asistencë për vitin 2018
Grafiku në vijim tregon problematikat më të shpeshta, për të cilat përdoruesit e
portalit kanë kërkuar asistencë. Vërejmë se gjatë vitit 2018, numri më i lartë i
përdoruesve që kanë marrë asistencë ka qenë për zhbllokim llogarie/reset fjalëkalimi.
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Asistenca e kategorizuar sipas llojit
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Grafiku 9. Numri i përdoruesve që kanë marrë asistencë për 10 problematikat kryesore të
hasura për vitin 2018
Në vijim, grafiku 12, 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 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 1,685,288 sesione në total:



Sesione nga vizitorë që rikthehen në portal: 1,229,733 sesione ose 73% e totalit
të sesioneve
Sesione nga vizitorë të rinj: 455,555 sesione ose 27 % e totalit të sesioneve
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Grafiku 10. Sjellja e vizitorëve

Tabela e mëposhtme tregon numrin total të sesioneve gjatë vitit 2018, sipas
shteteve.
Nr.

Shteti

Total:

Sesione

% e sesioneve të reja

1,685,288 (në kllapa përqindja e
totalit)

33.98%

1

Shqipëri

1,462,294 (86.77%)

34.31 %

2

Itali

103,434 (6.14%)

29.87 %

3

Greqi

26,365 (1.56%)

28.73 %

4

Mbretëria
Bashkuar

17,405 (1.03%)

33.23 %

5

Gjermani

16,500 (0.98%)

32.13 %

6

SHBA

11,399 (0.68%)

47.71 %

7

Francë

6,611 (0.39%)

30.63 %

8

Kosovë

2,917 (0.17%)

40.25 %

9

Belgjikë

4,297 (0.25%)

31.46 %

10

Kanada

3,549 (0.21%)

30.99 %

e

Tabela 1. Numri total i sesioneve gjatë vitit 2018, sipas shteteve
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Më poshtë, paraqitet nëpërmjet grafikëve përdorimi i shërbimeve elektronike të
nivelit 3 dhe 4 (sipas UNPAN2014) më të përdorura në portalin unik qeveritar eAlbania nga bizneset dhe qytetarët:

Shërbimet elektronike niveli 3 dhe 4 më të përdorura nga bizneset:

Përdorimi i shërbimeve elektronike nga bizneset
Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore

30071

Depozitimi i bilancit vjetor në Qendrën Kombëtare të
Biznesit

49298

Kundërvajtjet rrugore

49769

Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit

50429

Ekstrakt i thjeshtë/historik (Biznes)

62175

Faturat e energjisë elektrike

66615

Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti

70015

Vërtetim për pagim detyrimesh

91776

Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

114613

Aplikimi për Leje Ndërtimi (e-Lejet)

128447
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Grafiku 11. 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 12. 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 2018 janë shtuar edhe 2 lidhje të tjera,
duke e çuar në 49 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 2018, numri ishte
8 herë më i madh se ai i vitit 2013 duke numëruar në total 49 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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Nr. regjistrave elektronikë të lidhur në Platformën
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Grafiku 13. Ecuria e lidhjes së sistemeve elektronike në Platformen e Nderveprimit

1.2.

Vula elektronike

Ndryshimet ligjore dhe nënligjore përkatëse të miratuara përmes Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr. 495, datë 13.09.2017, "Për miratimin e rregullave të përfitimit
të shërbimeve publike elektronike", hapën rrugën e legjitimimit të vulës elektronike,
duke i dhënë vlefshmëri ligjore dokumenteve administrative të gjeneruara përmes
portalit e-Albania. Në bazë të vendimit, dërgimi dhe pranimi i të dhënave kryhen në
përputhje të plotë me legjislacionin që rregullon identifikimin elektronik dhe shërbimet
e besuara, ndërsa vulosja e dokumenteve administrative elektronike, të gjeneruara
nga transmetimi elektronik, garanton autenticitetin e dokumentit në formatin elektronik.
Aplikimi dhe përfitimi i dokumenteve që përmbajnë vulën elektronike kryhet përmes
identifikimit elektronik, në portalin e-Albania.
Dokumenti i gjeneruar është i pajisur me vulë elektronike, e cila i bashkëlidhet
dokumentit menjëherë pas gjenerimit të tij, në formatin PDF, përpara se të
mundësohet përfitimi i tij nga aplikuesi. Vula elektronike i përket vetëm institucionit
lëshues të dokumentit dhe aksesin mbi të e ka vetëm ky institucion.
Në terma më praktikë, tashmë procedurat janë më të thjeshta dhe veprimet e
kryera online përmes një kompjuteri, tableti apo smartphone, gjithnjë duke përdorur
portalin qeveritar e-Albania, mundësojnë shkarkimin në kohë reale të dokumentit me
vlerë ligjore dhe printimin e tij përmes një printeri e një letre të zakonshme.
Prej shtatorit 2017 kur u legjitimua vula elektronike, portali e-Albania mundëson
shkarkimin e dokumenteve administrative me vlerë ligjore 24/7, duke i bërë këto
dokumente të disponueshme në çdo orë të ditës dhe në çdo ditë të javës, pavarësisht
orarit të hapjes së sporteleve shtetërore. Aktualisht në portal ofrohen 33 dokumente
me vulë elektronike, një pjesë prej së cilave ofrohen vetëm elektronikisht, duke
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eliminuar tërësisht printimin e tyre në letër në sportelet fizike të institucioneve. Në zyrat
e gjendjes civile apo drejtorive tatimore çdo qytetar udhëzohet se certifikatat dhe
vërtetimet tashmë merren vetëm në rrugë elektronike përmes e-Albanias.
Vendimi i Qeverisë, i marrë në mbledhjen e parë të këtij mandati, për shpërndarjen
e certifikatave online ka dhënë rezultate të drejtpërdrejta në rënien e ndjeshme të
dokumenteve në letër që printohen në sportelet fizike të administratës. Vendosmëria
e qeverisë për zbatimin e plotë të vendimit, informimi i duhur zyrtar nëpër media, por
edhe sqarimi i hollësishëm i asistencës dhe kanaleve të tjera informuese të Drejtorisë
së Portalit e-Albania ka sjellë një rënie drastike të kërkesave të qytetarëve për këto
dokumente, në masën 3 herë. Radhët e gjata nëpër sportele vlerësohen fenomen i së
shkuarës.
Në portalin e-Albania ofrohen 33 dokumente unike me vulë elektronike, si
certifikatë, vërtetim etj. të listuara si më poshtë:


Certifikata të gjendjes civile nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile –
të cilat numërojnë mbi 100,000 certifikata të gjeneruara me vulë elektronike
çdo muaj:

1.
2.
3.
4.
5.

Certifikatë familjare*
Certifikatë nga akti i lindjes
Certifikatë nga akti i martesës
Certifikatë nga akti i vdekjes
Certifikatë personale*



Vërtetime tatimore nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të cilat shënojnë
shifra impresionuese çdo muaj, duke arritur në rreth 50,000 vërtetime të
gjeneruara çdo muaj me vulë elektronike:

6. Vërtetim
7. Vërtetim
8. Vërtetim
9. Vërtetim
10. Vërtetim
11. Vërtetim
12. Vërtetim
13. Vërtetim
14. Vërtetim



për pagim detyrimesh*
për pagimin e kontributeve nga subjekti*
për pagimin e kontributeve për individin*
për përgjegjësitë tatimore*
për regjistrim të investitorit*
statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën) *
xhiro për 3 vitet e fundit*
për individ të paregjistruar*
për posedim mjeti*

Dokumente biznesi nga Qendra Kombëtare e Biznesit janë gjeneruar 89,000
ekstrakte biznesi, shifër që tregon një rritje prej 27 herë të gjenerimit të
ekstrakteve përmes portalit e-Albania.
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15. Ekstrakt i thjeshtë
16. Ekstrakt historik
17. Certifikatë Regjistrimi



Dokumente për automjetet nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të
Transportit Rrugor:

18. Vërtetim për lejen e drejtimit
19. Autorizim për rifitimin e lejes së drejtimit
20. Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit



Dokumente shëndetësore nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit
Shëndetësor:

21. Karta e Shëndetit



Dokumente mbi pensionin dhe kontributet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore:

22. Vërtetim i pagesës së kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi
23. Vërtetim pensioni



Dokumente lidhur me pronën nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme:

24. Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme
25. Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe institucionet
26. Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme
27. Lëshim kopje kartele të pasurisë
28. Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale
29. Lëshim vërtetim pronësie
30. Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)
31. Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të

pasurisë së paluajtshme
32. Kopje te vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, në të cilat bazohet Regjistri
i Pasurive të Paluajtshme/faqe


Dokumente lidhur me punësimin nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit:

33. Vërtetim si punëkërkues i papunë

* Shërbimet e shënuar me simbolin * ofrohen vetëm online përmes portalit e-Albania
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Krenohemi së bashku, me jetësimin e një prej objektivave më të mëdha:
Mundësinë e gjenerimit të dokumenteve të pajisur me vulë elektronike drejtpërdrejt
nga portali e-Albania. Mbi 2.5 milionë dokumente me vulë elektronike janë përfituar
lehtësisht nga qytetarët dhe bizneset, duke shmangur përfundimisht korrupsionin dhe
vonesat.
Impakti është i dukshëm drejtpërdrejt në reduktimin e ndjeshëm të radhëve në
sportelet fizike të institucioneve publike, të cilat po printojnë 3 herë më pak dokumente
në hardcopy ose po ndjekin praktikën e ofrimit vetëm online të vërtetimeve të tyre.
Vetëm pas miratimit të VKM-së Nr. 495, datë 13.09.2017 të sipërpërmendur, numri i
certifikatave të lëshuara në sportelet e gjendjes civile ka rënë me 3 herë, duke iu
kursyer qytetarëve mbi 50,000,000 lekë kosto, si dhe ofrimi vetëm online i vërtetimeve
tatimore i ka kursyer bizneseve 91.000 orë (rreth 10 vite) pritje nëpër radhë dhe duke
shmangur dhe veprime të tjera burokratike që do të sillnin kosto të tjera për biznesin.

1.3.

Moduli i administratës publike

Përpos vulës elektronike, risia tjetër është përdorimi i portalit e-Albania për
punonjësit e administratës publike për të marrë vërtetime dhe dokumente të cilat
gjenden si shërbime të portalit për plotësimin e dokumentacionit shoqërues të
shërbimit të kërkuar nga qytetari dhe nuk do t’i kërkohen më vetë atij. Sot, është
punonjësi i administratës publike dhe jo qytetari, ai që ka detyrën e mbledhjes së
dokumenteve me vulë elektronike nga portali e-Albania dhe bashkëlidhjes së tyre në
dosjen e aplikimit të qytetarit. E thënë më thjesht: itinerari i zakonshëm nga zyra në
zyrë për një certifikatë, vërtetim etj., ka marrë fund. Flasim për një realitet të prekshëm
për qytetarin dhe bizneset.
Janë 31 dokumente me vulë elektronike që ofrohen në modul për nëpunësit e
administratës publike, që merren me procedurat e ofrimit të shërbimeve ndaj
qytetarëve, me qëllim përmirësimin e disponueshmërinë, cilësisë dhe transparencës
së shërbimeve publike, si dhe të reduktojnë kohën e zbatimit të procedurave dhe
kostot e administratës publike. Aktualisht, janë 140 institucione dhe mbi 7300
përdorues të konfiguruar në modul për gjenerimin e dokumenteve me vulë
elektronike.
Në total, nga 2.5 milionë dokumente me vulë elektronike, më shumë se gjysma
janë gjeneruar nga punonjësit e administratës në emër të qytetarit/biznesit.
AKSHI është duke punuar për integrimin e çdo shërbimi me vulë elektronike dhe
në modulin e administratës publike, duke hedhur kështu një hap kyç drejt procesit
‘PaperLess’. Gjithashtu, do vazhdojë rritja e numrit të institucioneve që do kenë akses,
si dhe rrjedhimisht dhe e përdoruesve që do kenë nevojë për t’u konfiguruar dhe
trajnuar nga AKSHI, mbi përdorimin e modulit.
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1.4.

Shërbimet elektronike

Me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të qeverisjes elektronike, AKSHI, përgjatë 2018,
ka zhvilluar një sërë projektesh në fushën e TIK, duke ridimensionuar totalisht
mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike ndaj qytetarit dhe bizneseve shqiptare.
Një nga risitë e vitit 2018 për bizneset në Shqipëri, që ndihmon në punën e
përditshme të biznesit, shkurtojnë më tepër kohë dhe ndihmojnë bizneset të kenë
edhe një kanal tjetër për shlyerjen e detyrimeve tatimore ndaj shtetit janë 13 eshërbime të reja me pagesë të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve si: Tatime mbi
vlerën e shtuar, tatim i mbajtur në burim, tatim fitimi, taksat dhe tarifa kombëtare etj.
Gjithashtu, bizneset nën juridiksionin e Bashkisë Tiranë kanë mundësinë e
shlyerjes online përmes portalit e-Albania të taksave dhe tarifave vendore të Drejtorisë
së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore. Për bizneset është e mundur që
në çdo moment përmes këtij shërbimi të gjenerojnë në kohë reale Njoftimin e
Detyrimit, i cili është një dokument që tashmë merret me vulë elektronike nga portali
e-Albania. Njoftimi i Detyrimit është akti administrativ, i cili del nga administrata
tatimore dhe përcakton llogaritjen e detyrimit tatimor të tatimpaguesit nga administrata
tatimore.
Në momentin që biznesi paguan online përmes portalit e-Albania një nga detyrimet
e tij, ai pajiset edhe me mandatin e arkëtimit me vulë elektronike përmes portalit eAlbania, që përmban detyrimin dhe shumën e arkëtuar për këtë detyrim.
Gjatë vitit 2018 janë shtuar në portal dhe 7 shërbime të tjera dedikuar biznesit që
përfshijnë autorizime të rëndësishme të regjimeve doganore dhe procese në kërkesat
e subjekteve pranë doganave lidhur me produktet e akcizës, ndërkohë që agjentët
doganorë po vijojnë të pajisen me nënshkrim elektronik për të garantuar aplikime
online me vlerë të plotë ligjore. Në vazhdën e doganës 100% ‘PaperLess’, po
mundësohet edhe vulosja elektronike e deklaratës doganore (DAV), si dhe shtimi në
portalin e-Albania i shërbimeve të tjera doganore.
Ndërkohë, për të ndihmuar subjektet që të pajisen me nënshkrim elektronik, janë
zhvilluar dhe publikuar në portalin e-Albania shërbimet për aplikimin online për
pajisjen, rinovimin apo revokimin e nënshkrimit elektronik të cilat mundësojnë shkurtim
kohe, ulje kosto dhe lehtësim të veprimeve operacionale të biznesit.
Një tjetër risi e vitit 2018 kanë qenë edhe aplikimet online për përfitim nga
skemat kombëtare të mbështetjes së fermerëve, të cilat u realizuan përmes përmes
modulit të portalit e-Albania nga nëpunësit e autorizuar të Agjencisë së Zhvillimit
Bujqësor dhe Rural. Në sajë të ndërveprimit të sistemeve me njëri-tjetrin në Platformën
Qeveritare të Ndërveprimit, si dhe vlefshmërisë së vulës elektronike, aplikimi në fazën
e tij të parë është realizuar me 0 dokumente shoqëruese. Gjatë aplikimit u konsultuan
4 regjistra elektronikë, të cilat mundësonin plotësimin automatik të 65% të fushave të
formularit ndërkohë që fermerët u paraqitën pranë agropikave vetëm me dokumentin
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e tyre të identifikimit dhe me NIPT-in e fermerit. Mbi 6000 aplikime u realizuan në
periudhën përkatëse të aplikimit në muajt shkurt-mars.
Së fundmi janë shtuar në portal 22 shërbime dedikuar të huajve, që synojnë të
punojnë në Shqipëri, të cilat u mundësojnë atyre të kryejnë online aplikimin për leje
pune.
Gjithashtu janë publikuar 6 shërbime të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë
së Shtetit që lidhen me fitimin e apo rifitimin e shtetësisë shqiptare.
Ndërkohë, AKSHI ka vijuar mirëmbajtjen e një sërë projektesh të tjera të
digjitalizimit të shërbimeve publike të cilat kanë rezultuar të suksesshme ndër vite.
Vlen të përmendim këtu, projektin e realizuar nga AKSHI në bashkëpunim me
ish-Ministrinë e Zhvillimit Urban (aktualisht Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës)
gjatë vitit 2016, krijimin e sistemit online të lejeve të ndërtimit. Ky projekt lehtëson dhe
automatizon procedurat e lëshimit të lejeve nga institucionet përgjegjëse, duke arritur
një koordinim më efikas dhe të shpejtë për marrjen e autorizimeve, vërtetimeve, apo
lejeve nga institucionet shqiptare. Sistemi online është në ndihmë të qytetarëve apo
investitorëve, të cilët shmangin shkresat dhe hallkat burokratike, duke rritur në këtë
mënyrë efektivitetin dhe transparencën e proceseve. Mbi 15,500 aplikime janë kryer
online përmes portalit e-Albania. 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.
Nga janari 2017 shumica e shërbimeve ofruar shqiptarëve jashtë atdheut mund
të aksesohen online përmes portalit e-Albania. Ato përfshijnë thuajse të gjithë listën e
shërbimeve që ofrohen në rezidencat jashtë vendit (50 të tilla) për 1.4 milionë njerëz
të shpërndarë në disa vende të Europës dhe botës. Për marrjen e shërbimeve në
formatin tradicional, qytetarëve shqiptarë jashtë, iu duhej të linin ditën e punës, të
humbnin kohë të vlefshme, të udhëtonin distanca të largëta nga qyteti i banimit për t'u
paraqitur në përfaqësi, kundrejt kostove përkatëse financiare dhe shpesh ishin të
pasigurtë në marrjen e shërbimit, pasi mund të mos ishin të pajisur me
dokumentacionin e nevojshëm për shërbimin e kërkuar. Shërbimet online mundësojnë
që të kursehet edhe kohë, edhe para. Dixhitalizimi i shërbimit konsullor nga ana tjetër,
e mban shërbimin konsullor transparent, të monitorueshëm në kohë reale duke
reduktuar ndjeshëm korrupsionin. Ato numërojnë deri tani mbi 106,600 aplikime nga
shqiptarët që jetojnë jashtë vendit.
Gjithashtu, gjatë këtij viti ka vijuar mirëmbajtja dhe përmirësimi i sistemit të eekzaminimeve (e-referimeve), qëllimi i të cilit është digjitalizimi i sistemit të referimit si
dhe 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 digjitalizuar procesi i
menaxhimit dhe rezervimit të ekzaminimeve mjekësore (në sistem ruhen të gjitha të
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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). Gjithashtu, janë aktive në portalin eAlbania 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 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 eekzaminimet 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.
Biznesi është një nga prioritetet në shërbimet e ofruara në portalin e-Albania,
duke nisur që me regjistrimin e subjektit të ri, depozitimin e pasqyrave financiare etj.
Në ndryshim nga formularët e gjatë që kërkoheshin dikur, sot, çdo qytetar mund të
aplikojë online për regjistrimin fillestar të biznesit, përmes shërbimit elektronik të
dedikuar, i cili numëron mbi 4,200 aplikime të kryera deri sot. Po kështu është
vendosur praktika e detyrueshme e depozitimit vetëm online të pasqyrave financiare
vjetore (numërohen mbi 17,000 dorëzime bilancesh çdo vit), ndërkohë, që për
informacionin në kohë reale të statusit, aksionerëve, marrje ekstrakti apo për aplikimin
për ndryshimin e të dhënave të biznesit, në portal ka shërbime elektronike të
dedikuara. Përfitimi i parë nga kjo paketë shërbimesh është reduktimi në maksimum i
kostove, burokracisë dhe kohës.

1.5.

Përdorimi i shërbimeve elektronike

Çdo muaj në portalin e-Albania regjistrohen mbi 400,000 përdorime të
shërbimeve elektronike. Në 12-mujorin e fundit ka pasur mbi 3 milionë përdorime
të shërbimeve elektronike; krahasimisht nëse do të ishim një sportel fizik do të kishim
3 milionë kërkesa të qytetarëve për shërbime publike.
Në vijim listohen 20 shërbimet më të përdorura në 12 muajt e fundit:
*Nga 20 shërbimet më të përdorura, 12 prej tyre ofrohen vetëm online përmes
portalit e-Albania
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Nr.

Emri

Institucioni

Përdorimet

1

Certifikatë familjare

Drejtoria e Përgjithshme e
Gjendjes Civile (DPGJC)

1349671

2

Vërtetim për pagimin
kontributeve për individin

3

Karta e Shëndetit

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm
të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH)

372068

4

Certifikatë personale

Drejtoria e Përgjithshme e
Gjendjes Civile (DPGJC)

325267

5

Deklarimi dhe pagesa e Drejtoria e Përgjithshme e
kontributeve nga punëdhënësit Tatimeve (DPT)

138587

6

Aplikimi për Leje Ndërtimi (e- Agjencia e Zhvillimit
Lejet)
Territorit (AZHT)

7

Vërtetim
për
paregjistruar

8

Konfirmim për gjendjen aktive Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimit të Transportit Rrugor
të mjetit

individ

e Drejtoria e Përgjithshme e

450598

Tatimeve (DPT)

të

të Drejtoria e Përgjithshme e

128447
127732

Tatimeve (DPT)

114613

(DPSHTRR)
9

Vërtetim për pagim detyrimesh Drejtoria e Përgjithshme e

10

Certifikatë nga akti i martesës

11

Vërtetim për pagimin
kontributeve nga subjekti

12

Aplikim për Kartë Shëndeti

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm
të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH)

67060

13

Faturat e energjisë elektrike

Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike (OSHEE)

66615

14

Aplikim për pasaportë dhe Ministria për Evropën dhe Punët
kartë identiteti
e Jashtme (MEPJ)

65345

15

Ekstrakt
(Biznes)

62175

16

Certifikatë nga akti i lindjes

91776

Tatimeve (DPT)
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i

Drejtoria e Përgjithshme e
Gjendjes Civile (DPGJC)

e Drejtoria e Përgjithshme e

78000
70015

Tatimeve (DPT)

thjeshtë/historik Qendra Kombëtare e Biznesit
(QKB)
Drejtoria e Përgjithshme e
Gjendjes Civile (DPGJC)

54107

17

Vërtetim xhiro për 3 vitet e Drejtoria e Përgjithshme e
fundit
Tatimeve (DPT)

18

Kundërvajtjet rrugore

19

Depozitimi i bilancit vjetor në
Qendrën
Kombëtare
të Qendra Kombëtare e Biznesit
(QKB)
Biznesit

20

Notat e provimeve të maturës

1.6.

50429

Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimit të Transportit Rrugor
(DPSHTRR)

Qendra e Shërbimeve Arsimore
(QSHA)

49769

49298

47166

Vlerësimi i shërbimeve elektronike

Për të marrë ‘feedback’ të vazhdueshëm nga qytetarët dhe bizneset që përdorin
shërbimet elektronike të portalit e-Albania, është implementuar mekanizimi i
vlerësimit me yje në përfundim të aplikimit apo marrjes së shërbimeve elektronike.
Ky funksionalitet është shtuar fillimisht te shërbimet më të përdorura të portalit dhe po
punohet për t’u vendosur në të gjitha shërbimet elektronike që ofrohen tek e-Albania.
Nëpërmjet këtij funksionaliteti, përdoruesit mund të japin vlerësimin e tyre me notën
nga 1 – 10 yje, si dhe të shkruajnë një koment narrativ për të shpjeguar më gjerësisht
eksperiencën e tyre në portal.
Që nga implementimi i këtij mekanizmi, janë dhënë mbi 86,000 vlerësime nga
qytetarët dhe bizneset. Vlerësimi mesatar për shërbimet elektronike të përdorura
është 8.6.
Më poshtë listohen 5 shërbimet më të vlerësuara nga përdoruesit:
Titulli i shërbimit

Institucioni ofrues

Certifikatë familjare

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes
Civile (DPGJC)
Qendra e Shërbimeve Arsimore
(QSHA)
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes
Civile (DPGJC)
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të
Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH)
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
(DPT)

Matura Shtetërore
Certifikate personale
Karta e Shëndetit
Deklarimi dhe pagesa e
kontributeve nga punëdhënësit

Nr. i
vlerësimeve
22,310

Vlerësimi
mesatar
9

3019

9

8781

9

6775

8.9

9712

8.7

Tabela 2. Sherbimet elektronike me te vleresuara
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Përveç këtij mekanizmi, AKSHI është duke punuar dhe mbi zhvillimin e
sondazheve të mirëfillta për përmirësimin e shërbimeve publike nga strukturat
përkatëse të AKSHI-t që janë të angazhuara në fushën e statistikës, si dhe pyetësorë
nga profesionistë në terren në intervale periodike kohore.

1.7.

Versioni i përmirësuar i portalit e-Albania

Për të lehtësuar përdorimin e portalit e-Albania nga qytetarët dhe bizneset portali
unik qeveritar e-Albania erdhi i ridizenjuar plotësisht, më estetik, më i lehtë dhe më
praktik.
E gjithë ndërfaqja e portalit është ndryshuar, duke nxjerrë në pamje të parë
kategoritë e shërbimeve elektronike (familja, arsimi, puna, shëndetësia dhe mbrojtja
sociale, kontributet dhe pensioni, biznesi im, leje dhe licenca etj.), të cilat e bëjnë më
të lehtë dhe më të shpejtë gjetjen e shërbimeve.

Figura 1. Pamje e faqes kryesore te ridizenjuar
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Klikimi i çdo kategorie liston tashmë jo vetëm listën e shërbimeve që i përkasin
asaj, por një listë me nënkategori që e orientojnë përdoruesin në gjetjen më shpejt të
shërbimit që kërkon. Për çdo shërbim specifikohet edhe tipi i përdoruesit së cilit i
dedikohet (p.sh. për qytetarë, për biznese, për qytetarë dhe biznese), karakteristikë e
bërë e dallueshme edhe me ngjyra. Çdo kategori dhe nënkategori ka një ikonë të
dedikuar, të cilat janë dizenjuar duke përdorur si shembull ikona universale për të
mundësuar një perceptim sa më të gjerë që në pamje të parë.
Të gjitha shërbimet elektronike janë ridizenjuar dhe rikrijuar, jo vetëm për t’u
përshtatur vizualisht me formatin e ri të portalit, por edhe për t’u përmirësuar nga ana
funksionale duke rritur performancën.
Portali ofron edhe një sërë karakteristikash të tjera të reja si shërbimet
elektronike më të përdorura, shërbimet e preferuara, mesazhe personale etj.
Shërbimet informative janë konceptuar si të veçuara nga ato elektronike dhe
mund të gjenden në një menu të dedikuar që quhet “Shërbime informative”.
Paralelisht me ndryshimin e dizajnit, portali vjen i shoqëruar edhe me një
version të optimizuar për pajisjet mobile si edhe me aplikacionet e dedikuara mobile,
po ashtu të ridizenjuara, për Android e iOS.

Figura 2. Pamje nga aplikacioni mobile e-Albania
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1.8.

Aktivitete promovuese (të renditura kronologjikisht)

Janar 2018
AKSHI krijon platformën “Infermierë për Shqipërinë”
Në një aktivitet promovues u prezantua platforma “Infermierë për Shqipërinë”, e
cila u vjen në ndihmë infermierëve dhe profesionistëve të Fakultetit të Shkencave
Mjekësore Teknike, në Shqipëri, që të aplikojnë online për punësimin e tyre, duke
eliminuar maksimalisht çdo lloj forme korrupsioni apo abuzimi dhe duke vepruar
tërësisht në bazë të meritave individuale të çdo aplikanti. Platforma është ngritur
teknikisht nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, e cila do të vijojë
mirëmbajtjen gjatë funksionimit të sistemit. Ministrja e Shëndetësisë, znj. Ogerta
Manastirliu nxori në pah përfitimet që do të sjellë kjo platformë për të rinjtë që kërkojnë
të integrohen në tregun e punës, duke u shprehur: “Transparenca dhe merita ishin
shtysa jonë kryesore për ndërtimin e Platformës ‘Infermierë për Shqipërinë’, që po e
prezantojmë sot, të krijuar më shumë profesionalizëm nga ekspertët e Agjencisë
Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”.
Kryeministri Rama: Reduktimi i dokumenteve, ulje e ryshfetit dhe korrupsionit
Rezultatet konkrete për qytetarët të zbatimit të projektit madhor të vulës
elektronike në një sërë dokumentesh që shkarkohen përmes portalit e-Albania,
theksuar fort nga Kryeministri Edi Rama, u përcollën me anë të materialeve
promovuese të postuara në portalin e-Albania/seksioni “Lajme”. Gjithashtu, materialet
u shpërndanë specifikisht në rrjete sociale, duke informuar gjerësisht përdoruesit
lidhur me gjenerimin e dokumenteve të vlefshme ligjërisht, falë vulës elektronike. “Me
modernizim të administratës kuptoj edhe disa gjëra që po ndodhin dhe që janë ende
për t’u zhvilluar. Së pari uljen drastike të kohës dhe shpenzimeve të njerëzve që kanë
nevojë të marrin një shërbim nga një zyrë shteti. Kjo ka ndodhur përmes kalimit të
shumë proceseve online duke bërë që njerëzit të mund të shërbehen vetë,
drejtpërdrejt, pa pasur nevojë që të shkojnë fare në një zyrë shteti, gjë që ka ndodhur
me certifikatat. Sot, secili mund t’i marrë nga kompjuteri i vet, me vulën elektronike që
është e vlefshme. Por, jo vetëm me certifikatat, por edhe me shumë procese të tjera
dhe ne jemi ende në vazhdim,” u shpreh Kryeministri duke iu referuar 29 dokumenteve
që qytetari dhe biznesi mund të marrë aktualisht me vulë dixhitale përmes portalit
qeveritar e-Albania, si dhe qindra shërbimeve të tjera që mundësojnë aplikimin dhe
përfundimin e shërbimit online. Statistikat në shifra gjatë 3 muajve të fundit të vitit 2017
treguan rënie me disa herë të numrit të vërtetimeve apo certifikatave që lëshohen
fizikisht në sportelet e Gjendjes Civile, Drejtorive Rajonale të Tatimeve etj., e përkthyer
kjo në kohë dhe kosto për qytetarin.
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Doganat, tashmë aplikime online në portalin e-Albania
Mundësimi i ofrimit të 7 shërbimeve elektronike të Drejtorisë së Përgjithshme të
Doganave përmes portalit e-Albania, në funksion të biznesit dhe aktiviteti i organizuar
me këtë rast është përcjellë në portalin e-Albania përmes një pasqyrimi informativ.
Duke e cilësuar si një moment historik transformimi, Kryeministri theksoi se tashmë
jemi në kohën e një revolucioni në ofrimin e shërbimeve online dhe se alternativa
tradicionale përmes komunikimit të dokumentacionit dorazi nuk do të ekzistojë më.
Deklaratat që dhanë me këtë rast Kryeministri Edi Rama dhe drejtoresha e Dogana
znj. Belinda Ikonomi janë bërë publike në portal, bashkë me shërbimet e reja
transformuese të Doganës në letër, në atë dixhitale.
“Smart City Balkan Forum”: Prezantohen zgjidhjet 'smart' të sektorit publik TIK në
Shqipëri
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit mori pjesë në eventin “Smart
City Balkan Forum”, organizuar nga ‘Alb Konfindustria’ dhe ‘CDO’, ku u fol për
zhvillimin teknologjik dhe progresin që kanë shënuar në këtë drejtim shërbimet
publike. AKSHI, duke qenë institucioni përgjegjës për menaxhimin dhe administrimin
e portalit e-Albania, si dhe të sektorit TIK, luan një rol të rëndësishëm për procesin e
digjitalizimit të shërbimeve shtetërore në dobi të qytetarit, biznesit dhe vetë
punonjësve të administratës. Në këtë event u theksua se digjitalizimi i shërbimeve
publike në Shqipëri është një proces i gjatë që po vijon me ritëm mjaft të shpejtë.

Shkurt 2018
Shërbimet e AZHBR-së tërësisht online
Gjatë një tryeze publike lidhur me reformën e shërbimeve dhe ecurisë së procesit
të Deregulimit, ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Niko Peleshi u bëri me dije
përfaqësuesve të fermerëve që ishin të pranishëm, se për të marrë shërbimet që
ofrohen nga Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural iu duhet të kenë me vete vetëm
një kartë identiteti dhe të aplikojnë për të përfituar nga fondi i planifikuar në paketën e
mbështetjes për bujqësinë për vitin 2018. Ministri i Bujqësisë u shpreh se synim
kryesor ishte futja e të gjithë shërbimeve shtetërore në sistemin virtual. “Synimi
madhor është që , siç është shprehur në mënyrë të figurshme edhe Kryeministri, ta
fusim shtetin në celular. Dhe kjo po mundësohet përmes sportelit virtual shtetëror, eAlbania”, u shpreh z. Peleshi. Ministri i Bujqësisë premtoi se vitin e ardhshëm (2019),
aplikimi do të kryhet tërësisht online.

Prill 2018
Samiti i Shkupit, e-Albania shembull suksesi në rajon; u kursen shqiptarëve para dhe
kohë
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Në kryeqytetin maqedonas, Shkup u mbajt në datat 18-19 prill 2018, samiti
dixhital dyditor i vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku Shqipëria mori pjesë me
përfaqësues në nivele të ndryshme drejtuese. Dixhitalizimi, si një proces që po ecën
me ritme të shpejta, nga njëra anë dhe situata në të cilën gjenden aktualisht vendet
rajonit nga ana tjetër, u trajtuan nga pjesëmarrësit, në panelet e ndara në 4 sesione
të ndryshme. Shqipëria, në procesin e saj për dixhitalizimin e shërbimeve publike, i
nisur tashmë prej vitesh, solli e-Albanian, si arritjen më të rëndësishme të ndërtimit të
një portali, i cili ndërlidhet me Platformën Qeveritare të Ndërveprimit. Drejtoresha e
AKSHI-t, znj. Mirlinda Karçanaj foli për përfitimet që kanë qytetarët dhe biznesi
shqiptar prej e-Albanias. “Institucionet e përfshira bashkëveprojnë dhe shkëmbejnë të
dhëna në kohë reale mes tyre duke garantuar shërbime elektronike të cilat përdoren
prej qytetarëve dhe biznesit. Dy vitet e fundit janë regjistruar mbi 50 milionë
transaksione mes sistemeve të ndërlidhura. Ekzistenca e kësaj platforme është
arsyeja se përse sot në Shqipëri 30 dokumente të ndryshme mund të shkarkohen
direkt prej portalit të pajisura me vulë dixhitale. Impakti i këtij zhvillimi ka qenë i
prekshëm dhe shumë domethenës ne reduktimin e radhave nëpër sportelet fizike dhe
në reduktimin e dokumenteve në letër”, u shpreh znj. Karçanaj. Sipas kreut të AKSHIt, më shumë se 1 milion dokumente me vulë dixhitale janë gjeneruar vetëm në 6 muajt
e fundit, duke i kursyer qytetarëve dhe bizneseve 250 mijë orë të kohës së tyre ose
thënë ndryshe 30 vite pritje në radhë; u janë kursyer mbi 200 mijë euro, duke qenë se
një pjesë e dokumenteve ofrohen pa pagesë. Gjatë fjalës së saj, znj. Karçanaj, ngriti
diskutimin e një iniciative rajonale për ndërtimin e një platforme të përbashkët rajonale
ndërveprimi, për të cilën Shqipëria mund të jetë vend lider, marrë shkas edhe nga
funksionaliteti i suksesshëm i Platformës së saj të Ndërveprimit, vlerësuar nga
“Microsoft”, si rasti më i mirë i bashkëveprimit institucional.

Gjysmë milionë shqiptarë besojnë tek e-Albania
Fillimi i muajit prill e gjeti e-Albanian, me një shifër rekord përdoruesish: Plot
500.000. Ky nuk është thjesht një numër, por një tregues i qartë që reflekton
dobishmërinë e një morie shërbimesh elektronike, të cilat institucionet shqiptare
ofrojnë përmes internetit për qytetarët dhe bizneset shqiptare. Gjithsej, vetëm gjatë tre
muajve të parë të 2018 u regjistruan edhe 114,000 përdorues të rinj, ndërkohë që
trendi i prurjeve, nga viti në vit, është në rritje. Në vazhdën e zhvillimit të konceptit
“Shteti brenda smartphone-t të qytetarit”, pa ndërprerje, tek e-Albania janë shtuar me
qindra shërbime elektronike. Mjafton të kujtojmë shërbimet, që lidhen me llojet e
ndryshme të certifikatave dhe kartës së shëndetit, të cilat, pas kalimit online, kanë
lehtësuar maksimalisht jetën e qytetarëve shqiptarë, duke iu kursyer atyre mbi të gjitha
kosto dhe kohë. Deri pak vite më parë, radhët ishin bashkëshoqëruese të tyre pranë
institucioneve shqiptare, ndërsa sot flasim për dhjetëra e dhjetëra veprime që kryhen
njëherësh, brenda pak minutave, online dhe dokumenti i kërkuar, madje 29 syresh
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deri më sot, me vlerë ligjore kalojnë direkt në kohë reale në zotërim të qytetarit dhe
biznesit.

33 dokumentet që nuk kërkohen më në sportelet shtetërore
Gjatë vitit 2018 janë publikuar materiale të ndryshme për efikasitetin e
digjitalizimit të shërbimeve si dhe rëndësinë e madhe për përdoruesit implementimi i
vulës dixhitale. Ndaj, në vazhdën e këtyre publikimeve gjendet edhe përmbledhja e
mëposhtme në faqen zyrtare të AKSHI-t dhe shpërndarë në rrjetet sociale speficike të
AKSHI-t dhe e-Albanias: ‘Portali unik qeveritar e-Albania, sporteli virtual i ofrimit të
shërbimeve publike të shtetit shqiptar dedikuar qytetarëve e bizneseve, ofron tashmë
31 dokumente me vulë dixhitale. Të gjitha këto dokumente, të cilat shkarkohen në
formatin PDF, kanë vlefshmëri ligjore në sajë të vulë dixhitale. Qytetarët nuk e kanë
të nevojshme më të presin në radhe në sportelet fizike të institucioneve, duke
shpenzuar edhe kohë të vlefshme, por mund t’i gjenerojnë dhe printojnë këto
dokumente nga shtëpia e tyre, në çdo ditë apo orar, thjesht duke qenë përdorues të
regjistruar të portalit qeveritar. Përpos vulës dixhitale, risia tjetër që ofron portali eAlbania është moduli i administratës publike. 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 dokumenteve (të cilat ofrohen
me vulë dixhitale në portalin e-albania) dhe bashkëlidhjes së tyre në dosjen e aplikimit
të qytetarit. Të gjitha këto dokumente ofrohen në modulin për nëpunësit e
administratës publike që merren me procedurat e ofrimit të shërbimeve ndaj
qytetarëve me qëllim përmirësimin e disponueshmërinë, cilësisë dhe transparencës
së shërbimeve publike si dhe të reduktojnë kohën e zbatimit të procedurave dhe kostot
e administratës publike.’

Maj 2018
Karçanaj: Mbështetje për projektet më të mira inovatore. Së shpejti, ju sjellim risitë e
“Innovation Hub”
Nën organizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, pranë
ambienteve të sallës COD, në selinë e Kryeministrisë u zhvillua eventi me temë
“Startup – Inovacioni – E ardhmja”. Në takimin joformal, ku u njoftua se “Innovation
Hub” do të vijë me një funksion dhe ambient krejt të ri, u fol kryesisht për nevojat e
startup-eve në Shqipëri, hartimin e një plani efikas për veprimtarinë dhe
përdorueshmërinë e qendrës, por edhe për nismat ligjore që janë duke u hartuar për
t’i bërë startup-et shqiptare më të sigurta dhe më të qëndrueshme brenda dhe jashtë
vendit. Tashmë që, për ecurinë e “Innovation Hub”, kujdes të veçantë do të ketë
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, kreu i këtij institucioni, znj. Mirlinda
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Karçanaj u shpreh se do të sigurohet mbështetje logjistike në nivel ekspertësh për
projektet më ambicioze inovatore, ndërsa theksoi se “Innovation Hub” do të jetë një
pikë nxitjeje për të gjithë të rinjtë e të rejat në sektorin TIK. “Prurjet inovative më të
mira do të promovohen tek kompanitë e mëdha, disa prej të cilëve janë partnerë tanët,
si “Cisco”, “Microsoft”, “Oracle”, “SAP”, etj. Nga ana tjetër, AKSHI do të lobojë për
ofrim bursash dhe vendesh të reja pune për individët që do të jenë më premtues në
fushën e inovacionit’, u shpreh znj. Karçanaj.

13 shërbime të reja për kryerjen e pagesave mbi taksat dhe detyrimet e biznesit
Gjatë muajit maj 2018 në portalin e-Albania janë promovuar 13 shërbimet e reja
të Tatimeve për kryerjen e pagesave mbi taksat dhe detyrimet e biznesit. Shërbimet e
reja plotësuan gamën e gjerë të shërbimebve dedikuar biznesit. Sipërmarrësit, por
edhe individët realizojnë online pagesat e 13 detyrimeve tatimore, përmes platformës
e-Albania, në çdo kohë dhe pa asnjë kosto printimi. Tatimpaguesit e realizojnë
procedurën thjeshtësisht duke u loguar në portalin e-Albania me kredencialet e tyre
dhe duke kryer pagesa të pjesshme ose të plota, për taksa dhe tarifa si: Pagesa e
TVSH-së së biznesit; Tatimi i fitimit të biznesit; Tatimi i lojrave të fatit të biznesit; Tatimi
mbi të ardhurat personale; Renta minerare e subjektit; Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin;
Taksat Kombëtare; Tarifat Kombëtare; Tatimi i mbajtur në burim; Kontributet
shoqërore dhe shëndetësore nga biznesi; Detyrimet globale; Tatimi mbi të ardhurat
nga punësimi nga biznesi dhe Tatimi mbi të ardhurat personale të biznesit të vogël.

Korrik 2018
e-Albania me imazh të ri; më praktik dhe funksional për përdoruesit
Ndryshimi i imazhit të e-Albanias dhe shtimit të funksionaliteteve dhe lehtësive
të tij u promovua për përdoruesit në muajin korrik të 2018. Informimi i publikut përmes
portalit, rrjeteve sociale, banerave etj., shërbyen për orientimin e përdoruesve për të
përfituar shërbimet elektronike tek e-Albania. Duke qenë sportel virtual me një
ndalesë, çdo zyrë virtuale shtetërore ka tashmë emërtimin specifik sipas shërbimeve
që ofrohen në të. Për shembull, dokumentet e pajisura me vulën dixhitale qëndrojnë
në krye të listës së shërbimeve më të përdorura prej individëve, ndaj për to u
konceptua një kategori e vecantë nën emërtimin ‘Dokumente me vulë elektronike’, së
cilës qytetarët dhe bizneset mund t’i drejtohen për të marrë shërbimet e kërkuara.
Pagesat elektronike gjithashtu, zënë një vend të rëndësishëm në qendër të faqes
kryesore, ku ndodhen të listuara të gjitha e-shërbimet, me anë të të cilave mund të
kryhen pagesa elektronike. Portali i ri solli me vete një sërë funksionalitetesh të tjera
dytësore, si shërbimet elektronike më të përdorura, shërbimet e preferuara apo
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mesazhet personale. Paralelisht, portali erdhi i shoqëruar edhe me versionet e reja të
aplikacioneve mobile.

Tetor 2018
e-Albania, shërbime të reja për shqiptarët jashtë atdheut
Vëmendja e qeverisë shqiptare nuk është shkëputur asnjëherë nga shqiptarët
që jetojnë dhe punojnë jashtë atdheut. Përmes portalit e-Albania, bashkatdhetarët
tanë që banojnë në vende të ndryshme të botës kanë patur mundësi që të kryejnë
disa lloj aplikimesh, të kryejnë pagesa etj. Por muaji tetor ka sjellë me vete edhe dy
shërbime të reja elektronike në funksion të tyre: Aplikimin për Vërtetim mbi Verifikimin
e Gjendjes Gjyqësore (dëshmi penaliteti) dhe Aplikim për Vërtetim mbi Verifikimin e
Lejes së Drejtimit për Denoncim ose Konvertim. Gjithashtu, shërbimet për aplikime
për marrjen e vërtetimeve për certifikata personale dhe familjare, që deri përpara kësaj
periudhe merreshin vetëm nga emigrantët në Itali, e përfitojnë edhe ata që jetojnë në
12 vende të tjera të Europës.

Të tjera
Përgjatë 12 muajve të vitit 2018 në rrjetet sociale të e-Albanias janë postuar
vijueshmërisht materiale promovuese për shërbime të caktuara, të ndara sipas
fashave të përdoruesve, sipas risive apo rëndësisë në momente të veçanta, si matura,
dorëzimi i bilanceve etj.
Postimet janë shoqëruar me video, banner-a dhe infografikë për të ilustruar
qartësisht qëllimin e shërbimit/eve të promovuara. Sektori i Promovimit e-gov ka
kontribuar vazhdimisht në hartimin dhe rishikimin e teksteve të ndryshme përshkruese
për portale të reja të ndërtuara dhe kërkesave të tjera specifike.
Shënim:
Kontratat e lidhura nga AKSHI për implementimet, mirëmbajtjet e sistemeve
ekzistuese, në fushën TIK për vitin kalendarik 2018 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 saj 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/wp-content/uploads/2018/03/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/wp-content/uploads/2018/03/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/wpcontent/uploads/2018/03/vkm_961_per_percaktimin_e_autoritetit_rregullator_
koordinues_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"
http://akshi.gov.al/wp-content/uploads/2018/03/vkm-673-dt-22.11.2017.pdf
Korniza Kombëtare e Ndërveprimit.
http://akshi.gov.al/standarde-teknike/ - Korniza Kombëtare e Ndërveprimit

Drejtoria përbëhet nga dy sektorë:

2.1.

Sektori i Regjistrimit 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.
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Gjatë vitit 2018 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 dhënë të re,
janë organizuar takime bashkëpunimi me qëllim përcaktimin e arkitekturës së bazës
së të dhënave në përputhje me kuadrin ligjor.
Gjatë vitit 2018 deri tani i është kthyer përgjigje 22 shkresave për përditësim dhe
regjistrim të dokumentacionit të bazave të të dhënave shtetërore.
Gjatë vitit viti 2018 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 44 Baza të Dhënash Shtetërore nga 42 të tilla në vitin 2017.
Institucioni

Nr.

Kodi dbsh

Emri i databazës Shqip

Ministria e Financave

1

05-00-0002

Sistemi i Programit
Afatmesëm

2

05-00-0003

Sistemi i Menaxhimit të Borxhit dhe
Analizës Financiare

3

05-00-0004

Sistemi Informatik
Qeverisë

Drejtoria e Përgjithshme
4
e Doganave

05-02-0005

Sistemi i Automatizuar i të Dhënave
Doganore

Qendra Kombëtare
Biznesit

5

05-05-0006

Regjistri Tregtar

6

05-05-0007

Regjistri Kombëtar i Licencave,
Autorizimeve dhe Lejeve

Drejtoria e Përgjithshme
7
e Pronësisë Industriale

05-07-0008

Sistemi i Administrimit të Pronësisë
Industriale

Drejtoria e Përgjthshme
8
Standardizimit

05-06-0009

Sistemi i Manaxhimit të Standardeve

Zyra
Qendrore
e
Regjistrimit të Pasurive 9
të Paluajtshme

10-03-0010

Regjistri Elektronik i Pasurive të
Paluajtshme
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e

i

Buxhetit

Financiar

i

Drejtoria e Përgjithshme
10
e Burgjeve

10-04-0012

Baza e të Dhënave për Programin e
Dëshmisë së Penalitetit

11

10-04-0060

Menaxhimi i Informacionit të Sistemit
Penitenciar

Ministria e Shëndetësisë
12
dhe Mbrojtjes Sociale

14-00-0013

Ndihma Ekonomike

13

14-00-0070

Regjistri Elektronik
Kombëtar

14

14-10-0014

Sistemi Arkivimit dhe Menaxhimit të
Dokumenteve (vjetërsia në punë)

15

14-10-0015

Sistemi Elektronik për Menaxhimin e
Kontributeve

16

14-10-0016

Sistemi i Kalkulimit dhe Pagesës së
Përfitimeve

17

KM-010017

Sistemi Elektronik i Prokurimit

18

PJP-060018

Sistemi i Integruar i Administrimit të
Informacionit të Përmbaruesit

Qendra e Shërbimeve
19
Arsimore

09-01-0020

Sistemi i Vleresimit të Matures
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
23
Planifikimit të Territorit

06-08-0024

Regjistri i Integruar i Territorit

Drejtoria e Përgjithshme
e
Shërbimeve
të 24
Transportit Rrugor

06-02-0025

Regjistri Kombëtar i Mjeteve

25

06-02-0026

Regjistri Kombëtar i Personave të
Aftësuar për Drejtimin e Mjeteve

Instituti i
Shoqërore

Agjencia
Publik

Sigurimeve

e

Prokurimit

Dhoma Kombëtare
Përmbaruesve
Gjyqësorë Privatë
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e

Shëndetësor

Shërbimi Kombëtar
Punësimit

i

14-09-0027

Sistemi i Shërbimeve të Punësimit

Drejtoria e Administratës
27
Publike

KM-080028

Sistemi Informatik i Menaxhimit të
Burimeve Njerëzore

Ministria
Urban

28

06-00-0029

Harta Dixhitale e Venddepozitimeve
të Mbetjeve Urbane

Ministria e Drejtësisë

29

10-00-0030

Regjistri Noterial Shqiptar

Drejtoria
Shtetit

30

02-01-0031

Raportimi Online i Krimit Kompjuterik

31

02-01-0075

Sistemi i Menaxhimit Elektronik të
Gjobave

Drejtoria e Përgjithshme
32
e Gjendjes Civile

02-02-0032

Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile

33

02-00-0033

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

Biblioteka Kombëtare e
34
Shqipërisë

11-01-0034

Sistemi i Integruar Bibliotekar

35

11-02-0066

Databazë
Gjeografike
për
Regjistrimin e Aktivitetit në Terren të
ASHA

36

06-03-0068

ARRSH WebGis

Instituti i Monumenteve
të
Kulturës
“Gani 37
Strazimiri”

11-03-0077

Databazë e Monumenteve
Kulturës të Shqipërisë

Autoriteti Shtetëror për
Informacionin
38
Gjeohapësinor

KM-160080

Gjeoportali Kombëtar

10-02-0087

Baza e të Dhënave për Sistemin
ATP-WEBGIS për Trajtimin e
Pronave

e

e

Ministri për
Vendore

Agjencia e
Arkeologjik
Autoriteti
Shqiptar

Zhvillimit

Policisë

Çështjet

Shërbimit

Rrugor

26

Agjencia e Trajtimit të
39
Pronave
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të

Arkivi Qendror Teknik i
40
Ndërtimit

06-05-0112

Arkiva Dixhitale e AQTN

Komisioneri
për
të
drejtën e Informimit dhe
41
Mbrojtjen e të Dhënave
Personale

KV-01-0051

Regjistri Elektronik
Kontrollues

Agjencia e Trajtimit të
42
Pronave

10-02-0087

Baza e të Dhënave për Sistemin
ATP-WEBGIS për Trajtimin e
Pronave

Qendra Kombëtare e
Iventarizimit të Pasurive 43
Kulturore

11-04-0134

Regjistri Kombëtar
Kulturore

Dhoma Kombëtare
Noterisë

PJP-050128

Sistemi i Verifikimit Online të Akteve
Noteriale

e

44

i

Subjekteve

i

Pasurive

Tabela 3. Lista e bazave të të dhënave shtetërore të regjistruara
Në proces regjistrimi janë rreth 29 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 dhe sisteme.
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Grafiku 14. Regjistrimi i Bazave të të Dhënave Shtetërore 2015 – 2018
Gjithashtu, gjatë vitit 2018 është rishikuar versioni v.3 i “Aneksi template i
dokumentacionit teknik për regjistrim të bazave të të dhënave”, 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
auditimim 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 2018 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;
Gjatë vitit 2018, sektori i auditimit të bazave të të dhënave shtetërore ka vijuar
proceset e punës sipas planit të parashikuar në janar të vitit 2018. 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 24 Baza të Dhënash Shtetërore, në 15 institucione
administruese të këtyre bazave të të dhënave shtetërore.
Institucioni

Nr.

Ministria e Financave

1
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Kodi

Baza e të dhënave shtetërore

05-00-0002

Programi i Buxhetit Afatmesëm
(PBA)

2
3

05-00-0003

Sistemi i Menaxhimit të Borxhit
dhe Analizës Financiare (DMFAS)

05-00-0004

Sistemi Informatikë Financiar i
Qeverisë (SIFQ)

Drejtoria e Përgjithshme e 4
Doganave

05-02-0005

Sistemi i automatizuar për të
dhënave doganore (ASYCUDA)

Qendra
Biznesit

e 5

05-05-0006

Regjistri Tregtar (eRegister)

6

05-05-0007

Regjistri Kombëtar i Licencave,
Autorizimeve dhe Lejeve

Drejtoria e Përgjithshme e 7
Pronësisë Intelektuale (ishDPPM)

05-07-0008

Sistemi
i
Administrimit
Pronësisë Industriale (SAPI)

të

Drejtoria e Përgjithshme 8
Standardizimit

05-06-0009

Sistemi
i
Standardeve

të

Drejtoria e Përgjithshme e 9
Burgjeve

10-04-0012

Programi i Dëshmisë së Penalitetit

Ministria e Shëndetësisë 10
dhe Mbrojtjes Sociale

14-00-0013

Ndihma Ekonomike (NE)

Qendra
e
Arsimore

shërbimeve 11

09-01-0020

Sistemi i Vlerësimit të Maturës
Shtetërore

12

09-01-0021

Sistemi
i
Menaxhimit
Informacionit ne IAL

te

13

09-01-0022

Sistemi
i
Menaxhimit
Informacionit Para universitar

te

14

09-01-0023

Sistemi i Provimeve te Shtetit

Sigurimeve 15

14-10-0014

Sistemi Arkivimit dhe Menaxhimit
të Dokumenteve (procedura në
pune) DMAIS

16

14-10-0015

Sistemi Elektronik për Menaxhimin
e Kontributeve (CMIS)

17

14-10-0016

Sistemi i Kalkulimit dhe Pagesës
së Përfitimeve (PCAMS)

Kombëtare

Instituti
i
Shoqërore
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Menaxhimit

Drejtoria e Përgjithshme e 18
Policisë se Shtetit

02-01-0031

Raportimi
Online
Kompjuterik

19

02-01-0075

Sistemi i Menaxhimit Elektronik te
Gjobave

Drejtoria e Përgjithshme e 20
Gjendjes Civile

02-02-0032

Regjistri
Civile

Autoriteti shtetëror
Informacionin
Gjeohapësinor

KM-160080

Gjeoportali Kombëtar

Ministria e Shëndetësisë 22
dhe Mbrojtjes Sociale

14-00-0070

Regjistri elektronik Shëndetësor
Kombëtar

Zyra e Regjistrimit te 23
Pasurive te Paluajtshme

10-03-0010

Regjistri elektronik i Pasurive te
Paluajtshme

Shërbimi
Punësimit

14-09-0027

Sistemi i Shërbimeve te Punësimit

Kombëtar

për 21

i 24

Kombëtar

i

Krimit

i Gjendjes

Tabela 4. Lista e bazave të të dhënave të audituara gjatë 2018-ës
Gjithashtu, gjatë vitit 2018 është rishikuar versioni v.3 i “Dokumentacioni i
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 Konstatimit (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”.
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2018

Baza të Dhenash të Audituara (total)

Grafiku 15. Auditimi i Bazave të të Dhënave Shtetërore
2.2.1. Problematikat gjatë procesit të auditimit të bazave të të dhënave shtetërore
Në 15 (pesëmbëdhjetë) institucione që kemi kryer procesin e auditimit për bazat
e të dhënave në administrim të tyre, disa nga mangësitë e gjetura në auditimet e
zhvilluara janë si më poshtë:
-

-

-

2.3.

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.
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 i njëjtë nga ai çfarë kanë dorëzuar.
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.

Plani i Auditimit për vitin 2019

Gjatë vitit 2018 Sektori i Auditimit ka përmbyllur gjithsej 11 auditime bazash të
dhënash shtetërore. Përsa i përket planit të punës të auditimit të vitit 2019, sektori i
Auditimit të Bazave të të Dhënave Shtetërore është përgjegjës për hartimin e planit
vjetor për vitin 2019 i cili miratohet nga menaxhimi i lartë. Ky plan hartohet duke u
bazuar në bazat e të dhënave të cilat janë të regjistruar me herët dhe kanë nivel të
lartë sigurie.
Njësia e Auditimit në kuadër të ligjit për bazat e të dhënave shtetërore kryen
auditimet sipas ndarjes si me poshtë:
Niveli i klasës së sigurisë Ditë pune për auditimin Periudha
për DB
e DB
auditimit
L

15 ditë pune

çdo 2 vjet

M

10 ditë pune

çdo 3 vjet

U

5 ditë pune

çdo 4 vjet

periodike

e

Njësia e Auditimit harton dhe planin strategjik për tre vitet e ardhshme, duke u
bazuar në kriteret e sipërpërmendura.
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Gjithashtu, njësia e auditimit, me urdhër të titullarit, kryen dhe auditime të tjera të
paparashikuara në planin e auditimit, por duke marrë në konsideratë rëndësinë dhe
ndjeshmërinë e situatës.

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;
 Ndërtimin e një platforme, në të cilën të jenë të integruara të gjitha sistemet
informatike që ofrojnë shërbime publike.

Aktualisht në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit, ndërveprojnë:





29 institucione të ndërlidhura deri më 2015;
37 institucione të ndërlidhura deri më 2016;
47 institucione të ndërlidhura deri më 2017;
49 institucione të ndërlidhura deri më 2018;

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
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shqyrtuar të gjitha shkresat që kanë ardhur dhe janë kthyer përgjigjet brenda afateve
të parashikuar në ligj. Drejtoria e Bazave të të Dhënave Shtetërore gjatë vitit 2018 ka
marrë në shqyrtim 14 shkresa për ndërveprimin e bazave të të dhënave shtetërore.

2.5.

Detyra të tjera

Përveç detyrave kryesore, të cilat ka në ngarkim Drejtoria, bazuar në
funksionalitete që rrjedhin nga kuadri ligjor, janë realizuar edhe detyra të tjera të
ngarkuara, të cilat janë:



Platforma e Oracle Audit Vault dhe infrastruktura ODA X3-2
Ndjekja e projekteve
 Analizimi i situatës IT, për institucionet që AKSHI do të marrë në
strukturën e tij;
 Asistencë në ministritë e linjës;
 Grupe pune në hartim ToR-se, Komision për Vlerësim e Ofertave,
Kalim Kapitali etj.

2.5.1. Platforma e Oracle Database Appliance X3-2 (ODA X3-2) dhe sistemet e Oracle Audit
Vault
Pranë AKSHI-t është ngritur 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). Hardware-t dhe Software-t 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 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, aktualisht 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 PCAMS (Sistemi i Kalkulimit dhe Pagesës së
Përfitimeve) të Institutit e Sigurimeve Shoqërore;
Bazën e të dhënave të DMAIS (Sistemi arkivimit dhe menaxhimit të
dokumenteve, vjetërsia në punë) të Institutit e Sigurimeve Shoqërore;
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Bazën e të dhënave të SIFQ (Sistemi Informatikë Financiar i Qeverisë) të
Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit;
Bazën e të dhënave të AMBAF(Sistemi i Menaxhimit të Borxhit dhe Analizës
Financiare) të Ministrisë së Financave;
Bazën e të dhënave të NE (Ndihma Ekonomike) të Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;
Bazën e të dhënave të RKM (Regjistri Kombëtar i Mjeteve) të Drejtorisë së
Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor;
Bazën e të dhënave të Regjistrit të të Siguruarve të Fondit të Sigurimit të
Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor;

2.5.2. Ndjekja e projekteve
Personeli i Drejtorisë së Bazave të të Dhënave, përveç detyrave të lartpërmendura,
angazhohet edhe 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.

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.
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3.1.

Sektori i Administrimit të Rrjetit Govnet

Puna gjatë vitit 2018 në këtë sektor është perqendruar në 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 3. Paraqitje nga Sistemi i Monitorimit Cacti, skemat kryesore të monitorimit

Skemat në figurën më sipër janë azhornuar me ndryshimet përkatëse të bëra gjatë
vitit 2018. Deri në vitin 2017 ky sistem monitorimi ka patur vetëm 2 skema gjenerale
për monitorimin e trafikut brenda në Datacenter dhe në rrjetin GovNet. Gjatë vitit 2018
është punuar për dokumentimin e plotë të çdo pajisje dhe lidhje në rrjetin Datacenter
dhe GovNet. Aktualisht sistemi CACTI ka rreth njëzet skema, të cilat përfaqësojnë
komponentë të veçantë të rrjetit duke mundësuar më shumë vizibilitet të trafikut në
rrjet.
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.

Figura 4. Paraqitje e profilit të portave
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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 upeve. Gjithashtu skriptet ekzistuese janë optimizuar për të ruajtur sa më mirë
konfigurimet e pajisjeve të ndryshme të rrjetit.

Figura 5. 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.

Figura 6. Paraqitje e panelit kryesor të AKSHI-DCIM, hapësirat e zëna, energjia e
shpenzuar, etj.
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Gjatë vitit 2018, 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.
Për shkak të rritjes së përgjegjësive të institucionit si edhe shtimit të sistemeve
të reja në shërbim të qytetarëve dhe administratës publike, AKSHI ka përfunduar
brenda vitit 2018 zgjerimin e Data Center-it Qeveritar me një Server Room të ri, i cili
ka një kapacitet prej 42 Rack për Servera (60x100) dhe 6 Rack për Network (80x100)
Server Room-i i ri është ndërtuar duke respektuar të gjitha standardet dhe
teknologjitë më të fundit, për të siguruar disponueshmëri të lartë për të gjitha
infrastrukturat e hostuara në të.
Më poshtë ndodhet edhe një figurë nga sistemi DCIM për këtë dhomë të re:

Figura 7. Paraqitje e Server Room 4, të implementuar gjatë vitit 2018

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:
1) Gjatë vitit 2018 është rikonceptuar edhe njëher e gjithë infrastruktura e rrjetit
Edge të AKSHI-t, duke vendosur pajisje të reja (BGP Routers, Edge
Firewalls, DMZ Switche) si edhe implementime të reja logjike.
Komponentët kryesore të rrjetit të ri Edge janë dy BGP Routerat e rinj të
vendosur për lidhjet me ISP-et private nga të cilat AKSHI merr shërbimin e internetit.
Mbi këto routera janë aplikuar edhe BGP Community për integrim me Routerat e
operatorëve privat. Kjo gjë për të reaguar në mënyrë sa më efikase në bllokimin e
sulmeve DDOS.
2) Shtimi i infrastrukturave të hostuara brenda DataCenter-it Qeveritar dhe
shtimi i rëndësisë së shërbimeve të cilat AKSHI ofron nëpërmjet rrjetit
GovNet solli nevojën e një rikonceptimi të plotë edhe të rrjetit brenda në
DataCenter. Në kuadër të këtij përmirësimi është realizuar ndryshimi i
pajisjeve Core të Datacenter-it dhe vendosja e ToR switcheve të reja, duke
e kaluar rrjetin nga një kapacitet prej 1 Gb/s në 10 Gb/s, duke ofruar kështu
dhjetëfishin e kapacitetit brenda në Data Center për komunikimet e
infrastrukturave të ndryshme me njëra-tjetrën.
Infrastruktura e parë, e cila është migruar totalisht dhe ridizenjuar mbi rrjetin e
ri të Data Center-it ka qenë infrastruktura e portalit unik qeveritar e-Albania, si
infrastruktura më kritike për institucionin tonë.
Më poshtë ilustrohen disa skema lidhur me komponentë të ndryshëm të rrjetit
të ri në DataCenter:
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 për sistemin e ri të Emergjencave Civile të
hostuar pranë Datacenterit Qeveritar
 Realizimi i konfigurimeve të rrjetit për infrastrukturën e re të ZQRPP për
upgraden e sistemeve të tyre.
 Hostimi fizik dhe konfigurimet e rrjetit për projektin STAR2 të Bashkive
 Integrimi i infrastrukturës së re te Lejeve të Ndërtimit me atë ekzistuese për
shtimin e moduleve të reja në sistemin e-Leje.

7. Lidhje të reja të institucioneve në Govnet
Gjatë vitit 2018 është bërë e mundur lidhja me fibër optike e 5 institucioneve të reja.
Gjithashtu është bërë transferimi i lidhjeve për rreth 10 institucione për shkak të
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ndryshimit të vendndodhjes. Është ofruar shërbim akses i sigurt në internet dhe
shërbime e-Gov për të gjithë këto institucione.

Lidhjet në GovNet
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Grafiku 16. 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 1.8 Gbit/s në 2.4 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

Segmentimi dhe monitorimi i komunikimit midis Serverave Virtuale
Gjate vitit 2018 është kryer segmentimi i komunikimit te serverave virtuale të të
njëjtit brez dhe monitorimi i trafikut midis tyre. Në këtë mënyrë është bërë i mundur
izolimi i makinave virtuale, duke lejuar në mënyrë eksplicite vetëm komunikimin e
nevojshëm.
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Rritja e Kapaciteteve në Datacenterin Qeveritar.
Implementimi i një platforme ku analizohen të dhënat e kërkesave për shërbime
të përqendruar. Kjo analizë shërben për të kuptuar nevojat e institucioneve,
modifikimin e shërbimeve ekzistuese dhe zëvendësimin e shërbimeve te vjetra me
shërbime të kohës.
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 2018 është ofruar ky shërbim për 10 institucione të tjera duke e çuar
numrin total në 59 institucione. 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 17. Paraqitje grafike e sistemeve të hostuara fizikisht në Data Center

Shërbim hostimi për portale web dhe për sisteme informacioni të administratës
publike
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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 2018 është bërë
i mundur shtimi i 93 faqeve web dhe portaleve.
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Grafiku 18. Paraqitje grafike e web-faqeve/portaleve të hostuara në Cloud-in e
AKSHI-t

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 70 emra te rinj nga institucionet gjatë vitit 2018
duke e çuar numrin total në 424 zonat e konfiguruara në DNS dhe janë kryer të gjitha
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përditësimet për të rritur performancën e këtij sistemi dhe për të rritur nivelin e
mbrojtjes.
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Grafiku 19. Paraqitje grafike e numrit të zonave në DNS-të publike

Zëvendësimi i nameserver-ëve publikë të AKSHI-t
Gjatë vitit 2018, është realizuar zëvendësimi i pajisjeve të cilat ofrojnë
shërbimin e hostimit DNS. Pajisjet e reja që mundësojnë këtë shërbim ofrojnë më
tepër mundësi teknike për shfrytëzimin e DNS edhe për shërbime dytësore, duke
zgjeruar llojin e rekordeve të përdorshme. Këto pajisje ofrojnë gjithashtu siguri dhe
performancë me të lartë.

Përditësimi sistemeve operative dhe komponenteve 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. Gjithashtu janë përditësuar komponentët
e shërbimeve në versionet e tyre të fundit për të përmbushur kushtet.
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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 të Licencimit dhe Aplikacioneve
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 2018, 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
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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.
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 20. 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 29.041.
Vërehet se numri i përdoruesve prej vitit 2017 në vitin 2018 ka pësuar rritje me
6.8%.

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
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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 2018 ky shërbim është ofruar për rreth 3.126 përdorues te rinj, duke
arritur në një total prej 22.758 mailbox-esh. Më poshtë grafiku i ecurisë në vite.
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Grafiku 21. Posta elektronike zyrtare për administratën publike
Institucione që marrin shërbimin e postës elektronike: 243
Prej vitit 2017 në vitin 2018 vërehet rritje në numrin e përdoruesve me 3.126 – Rritje
me 14%.

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.
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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 të gjitha ministritë e linjës dhe për institucionet me kërkesë të tyre. Ne 2018
janë shtuar 45 përdorues të rinj. Numri total i përdoruesve të cilëve u është
implementuar dhe janë konfiguruar për të komunikuar përmes ‘Skype for Bussines
2015’ është 3,536 përdorues. Është zgjeruar shërbimi i konferencave audio me anë
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 2018 është mundësuar
update i rregullt dhe i sigurt i 2269 makinave klientë brenda domain GOV dhe 4
Domain Controllers.
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’ te klientët e këtij sistemi. Në lidhje me sigurinë, AKSHI ofron mundësinë si
zgjidhje mbrojtjen e klientëve me anë të platformës së “Symantec Endpoint
Protection”, version 14.2.1031.0100. Përsa i përket menaxhimit të antivirusit, gjatë vitit
2018 është mundësuar update në mënyrë të përqendruar i antivirusit “Symantec” në
të gjithë ministritë e linjës dhe institucionet e varësisë të lidhura në rrjetin GOVNet. Kjo
platformë menaxhohet nga Drejtoria e Sigurisë në bashkëpunim me Drejtorinë e
Sistemeve.
4.1.5. e-Aktet (mbledhjet e qeverisë paperless)
Gjatë vitit 2018 është zhvilluar administrimi, mirëmbajtja në proceset rutinë të
aplikimit, duke dhënë suport për përdoruesit në të gjithë institucionet parësore. Është
dhënë suport HelpDesk i nivelit të parë dhe trajnime të vazhdueshme për të gjitha
nivelet në të gjithë institucionet. Gjithashtu janë shtuar 4 institucione të reja, të cilat
punojnë, procesojnë akte, dhe kërkesa për mendim në sistem.
Tabela e mëposhtme jep një panoramë të numrit të materialeve të procesuara
për institucion në këtë sistem, ku numri i akteve në total është 1234.
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Numri i akteve për institucion për periudhën janardhjetor 2018
KRYEMINISTRI

97

MINISTRI I ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISE

72

MINISTRI I BRENDSHËM

115

MINISTRI I BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

78

MINISTRI I DREJTËSISË

95

MINISTRI I FINANCAVE DHE EKONOMISË

264

MINISTRI I INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE

233

MINISTRI I KULTURËS

38

MINISTRI I MBROJTJES

46

MINISTRI I SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES
SOCIALE

56

MINISTRI I SHTETIT PËR DIASPORËN

21

MINISTRI I SHTETIT PËR MBROJTJEN E
SIPËRMARRJES

2

MINISTRI I TURIZMIT DHE MJEDISIT

47

MINISTRI PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

46

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

24

Grafiku 22. Nr. i akteve për institucion
4.1.6. EDRMS (Electronic Document and Records Management System)
Gjatë vitit 2018 është realizuar përshtatja dhe vënia në punë e sistemit EDRMS
tek insitucionet e mëposhtme:
1.
2.
3.
4.

Kryeministria (KM)
Ministria e Kulturës (MK)
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM)
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës (MIE)

63 | F a q j a

5. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR)
6. Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS)
7. Ministria e Brendshme (MB)
8. Ministria e Drejtësisë (MD)
9. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale (MSHMS)
10. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme (MEPJ)
11. Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE)
12. AKSHI
13. Ministria e Mbrojtjes (MM)

Vënia në punë e sistemit tek institucionet e përmendur më parë ka kaluar nëpër
disa faza, për secilin institucion:
1. Është krijuar instanca e dedikuar në sistem për secilin institucion
2. Është krijuar struktura organizative e secilit institucion në sistem, e nevojshme
kjo për menaxhimin e dokumentit brenda institucionit
3. Është krijuar pasqyra emërtuese e çeljes së dosjeve
4. Përgatitja e sistemit për përdoruesit e secilit insitucion, duke i bërë ata pjesë të
sistemit sipas pozicioneve të punës, prej nga rrjedhin dhe veprimet që mund të
kryejnë me sistemin.

Për secilin nga elementet e mësipërme janë kryer ndryshime dhe përshtatje të
vazhdueshme, në varësi të ndryshimeve të ndodhura në insitucione gjatë vitit 2018.
Sistemi EDRMS ka 1656 përdorues të insitucioneve të sipërpërmenduara.
U konceptua dhe ndërtua një infrastrukturë e re dhe e dedikuar për sistemin
EDRMS, me kapacitete që sigurojnë performancën e sistemit si dhe
disponueshmërinë e tij për përdoruesit. Kjo infrastrukturë, përveç kapaciteteve më të
mëdha fizike sesa ajo e mëparshme, u ndërtua edhe me produkte software më të
avancuara. E gjithë infrastruktura u ndërtua në SharePoint 2016 (nga SharePoint 2010
që ishte).
Edhe sistemi EDRMS u përshtat për të qënë i përdorshëm në infrastrukturën e
re dhe të përmirësuar. Përshtatja përfshiu kompatibilitetin teknik me infrastrukturën
dhe modernizimin e ndërfaqes së përdorimit, me qëllim të bërin e EDRMS më intuitiv
në përdorim për përdoruesit e tij.

4.1.7. 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.
64 | F a q j a

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 NJQVve apo drejt AZHT-së, 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 2018 janë miratuar 7.114 leje në total tërësisht online.

4.2.

Sektori i Programimit të Licencimit dhe Aplikacioneve

4.2.1 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 2018 e deri aktualisht janë pajisur me licenca 43
institucione, numri i licencave të shpërndara për vitin 2018 është 2,867 licenca.
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5. DREJTORIA JURIDIKE DHE E STATISTIKAVE E-GOV & TIK
Drejtoria Juridike dhe e Statistikave e-GOV dhe TIK me miratimin e strukturës së
re me Urdhrin Nr. 105 datë 31.07.2018 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së
Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” nuk pëson ndryshime, pasi
vazhdojnë të mbeten nën vartësi të kësaj drejtorie dy sektorë: Sektori Juridik dhe
Sektori Integrimit.
Drejtoria Juridike dhe e Statistikave e-GOV dhe TIK, gjatë vitit 2018 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. Eshtë përgjegjës për materialet me karakter
juridik, të cilat janë për shqyrtim në drejtorinë dhe konsulton drejtorin për të gjithë
problematikën Iigjore. Gjatë vitit 2018 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.
Ndër objektivat kryesore të Drejtorisë Juridike përgjatë vitit 2018, kanë qenë:


Dhënia e kontributit për hartimin e projektvendimit për rishpërndarjen e numrit
të punonjësve organikë në njësitë e qeverisjen qëndrore e cila u finalizua me
miratimin e VKM – së Nr. 208 datë 20.04.2018 “Për rishpërndarjen e numrit të
punonjësve organikë në njësitë e qeverisjen qëndrore për vitin 2018”.



Gjithashtu, për projektvendimin mbi rishpërndarjen e numrit të punonjësve
organikë në njësitë e qeverisjen qëndrore e cila u rishikua dhe u finalizua me
miratimin e VKM – së Nr. 383 datë 27.06.2018 “Për rishpërndarjen e numrit të
punonjësve organikë në njësitë e qeverisjen qëndrore për vitin 2018”.



Dhënia e kontributit për hartimin e strukturës së re të Agjencisë Kombëtare të
Shoqërisë së Informacionit, e cila u miratua me Urdhrin Nr. 105 datë
31.07.2018 të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe organikës së
Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”.
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Gjithashtu ka dhënë kontribut për ndryshimim e VKM-në Nr, 673 datë
22.11.2017 e cila u finalizua me miratimin e Vendimit Nr. 448, datë 26.7.2018
“Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 673, datë 22.11.2017, të
Këshillit të Ministrave, për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë
së Informacionit” i ndryshuar.



Dhënia e kontributit për hartimin e projektvendimit për shtyrjen e afatit të
dhënies në përdorim të ambienteve në ndërtesën “Godinën e Inovacionit”
Qendrës “Protik ICT Resource Center” për ushtrimin e veprimtarisë së saj
administrative e cila u finalizua me miratimin e VKM-së Nr. 767 datë 26.12.2018
“Për një ndryshim në Vendimin Nr. 607 datë 27.10.2017, të Këshillit të
Ministrave, “Për kalimin e mjediseve të ndërtesës “Godina e Inovacionit” në
përgjegjësi administrimi të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit
(AKSHI)”, të ndryshuar.



Dhënia e kontributit për hartimin e Vendimit Nr. 446, datë 26.7.2018 “Për disa
shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 187, datë 8.3.2017, të Këshillit të
Ministrave, “për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve
civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në
kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit,
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e
Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të
kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e
prefektit”, të ndryshuar;



Dhënia e kontributit për hartimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 766,
datë 26.12.2018 “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e
administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil, për vitin 2019”;



Dhënia e kontributit për hartimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 777,
datë 26.12.2018 “Për kontrollin antiplagjiaturë të disertacioneve për fitimin e
gradave shkencore”;



Dhënia e kontributit për hartimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 812,
datë 26.12.2018 “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e
administratës shtetërore jashtë shërbimit civil, për vitin 2019;
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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 në përputhje me parashikimet e Vendimit të Këshillit
të Ministrave Nr.710 datë 21.08.2013, “Për Krijimin e Funksionimin e Sistemeve
të Ruajtjes së Informacionit, Vazhdueshmërisë së Punës dhe Marërveshjeve të
Nivelit të Shërbimit”, të ndryshuar dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 673
datë 22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit” i ndryshuar, Marrëveshjet e Nivelit të Shërbimit (SLA) që janë
lidhur ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe
Ministritë apo institucione të tjera publike, si:
-

Kryeministrinë
Ministrinë e Kulturës
Ministrinë e Mbrojtjes
Ministrinë e Brendshme
Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë
Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë
Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit
Ministrin e Shtetit për Diasporën
Ministrin e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
Autoritetin e Mbikqyrjes Financiare



Ka dhënë kontributin e saj në aspektin ligjor dhe juridik, duke asistuar me
ndihmë juridike, sqarimin e paqartësive ligjore në aktivitetin konkret të AKSHIit.



Ka ndjekur procesin e hartimit të Urdhrave për analizimin e situatës aktuale në
fushën TIK për sistemet dhe infrastrukturat TIK të të gjitha institucioneve nën
varësinë e Këshillit të Ministrave.



Ka dhënë kontributin e saj në hartimin e Urdhrave të Përbashkët për “Kalimin
kapital të infrastrukturës hardware dhe sistemeve IT” në përputhje me
parashikimet e paragrafit të parë, pika 18, të VKM-së Nr. 673 datë 22.11.2017
i ndryshuar si dhe VKM-së Nr. 153 datë 03.04.1993 “Për kalimin e objekteve,
të mbetjeve kryesore të ndërmarrjeve dhe institucioneve shtetërore” i
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ndryshuar, me të gjitha institucionet e administratës shtetërore nën varësinë e
Këshillit të Ministrave.
Ka dhënë kontribut dhe ka trajtuar shkresat institucionale ndërmjet AKSHI-t dhe
institucioneve të ndryshme, në çështjet me karakter ligjor / juridik.



Ka dhënë kontribut dhe ka asistuar Sektorin e Burimeve Njerëzore në trajtimin
e çështjeve, shkresave apo edhe rasteve me fokus në marrëdhënit e punës.



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-it.

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
AKSHI-it, 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 përditësimit të kuadrit legjislativ.
Përfaqësimi i Institucionit në proceset e ndryshme gjyqësore në të cilat kemi
qenë palë e paditur ose palë e tretë.

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 Financave dhe Ekonomisë “Mbi
projektvendimin “për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 196, datë
15.03.2017, “Për përcaktimin e mënyrave, formave, kritereve dhe rregullave
për organizmin e lojërave të fatit promocionale”. Qëllimi i këtij projektvendimi
është krijimi i lehtësirave për subjektet publike ose private, që organizojnë
lojërat e fatit promocionale.
2. Projektvendimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për
projektvendimin “Për një shtesë dhe rishpërndarje fondesh buxhetore, për
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Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, për vitin 2018”. Qëllimi i këtij
projektvendimi është miratimi i një fondi shtesë për Drejtorinë e Përgjithshme
të Tatimeve për t’u përdorur për implementimin në sistemin tatimor e-taxation
të ndryshimeve ligjore të paketës fiskale 2019; si edhe miratimi i një
rishpërndarje të fondeve buxhetore korente, mes programeve të MFE-së, për
pagesën e punonjësve me kontratë për pjesën e mbetur të vitit 2018, dhe mes
AKSHI-t dhe MFE-së për vijimin e pagesës së 57 punonjësve të strukturës IT,
për vitin 2018.
3. Projektvendimin e Ministrisë së Drejtësisë “Për krijimin e Bazës së të Dhënave
Shtetërore të “Regjistrit Elektronik të Kërkesave dhe Përgjigjeve për të Drejtën
e Informimit”. Qëllimi i këtij projektvendimi është parashikimi ligjor për krijimin,
administrimin dhe regjistrin e bazës së të dhënave të kërkesave dhe përgjigjeve
me qëllim mbikëqyrjen nga ana e komisionerit të zbatimit të detyrimeve që
burojnë nga Ligji Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit publik”.
4. Projektvendimin e Ministrisë së Drejtësisë “Për krijimin e Bazës së të Dhënave
Shtetërore të “Regjistrit Elektronik i Subjekteve Kontrolluese”. Qëllimi i këtij
projektvendimi është parashikimi ligjor për krijimin, administrimin dhe regjistrin
e bazës së të dhënave të subjekteve kontrolluese me qëllim mbikqyrjen nga
ana e komisionerit të zbatimit të detyrimeve që burojnë nga Ligji Nr. 119/2014
“Për të drejtën e informimit publik”.
5. Projektvendimin e Ministrisë së Drejtësisë “Për disa shtesa dhe ndryshime në
Vendimin Nr. 443 datë 16.06.2011 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin,
regjistrimin, mënyrën e funksionimit, të administrimit e të ndërveprimit dhe për
sigurinë e sistemit të menaxhimit elektronik të çështjeve të përmbarimit
gjyqësor (ALBIS)”. Qëllimi i këtij është mundësia e vënies në përdorim të
sistemit nga përmbaruesit gjyqësor dhe do të shmangë fenomenin negativ të
vënies në ekzekutim të titujve ekzekutivë në të njëjtën kohë, nga përmbarues
të ndryshëm.

6. Projektvendimin e Ministrisë së Drejtësisë “Për një shtesë fondi në buxhetin e
vitit 2018, miratuar për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, për
zbatimin e dy projekteve “Për ngritjen dhe funksionimin e sallës operative e
komandim kontrollit për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” dhe për projektin
“Për përmirësimin dhe forcimin e elementëve të sigurisë në institucionin e
ekzekutimit të vendimeve penale ‘Jordan Misja’”. Qëllimi i këtij projektvendimi
është akordimi i fondit shtesë, për të përballuar shpenzimet e paparashikuara
për zbatimin e këtyre dy projekteve.
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7. Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 10107 datë
30.03.2009 “ Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”. Qëllimi i
këtij projektligji është vendosja e rregullave për mënyrën e ushtrimit të
profesionit për profesionistët e shëndetësisë.
8. Projektvendimin “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr. 639 datë
07.09.2016 Për caktimin e rregullave, të procedurave e të llojeve të testeve
ekzaminuese mjekësore, që do të kryhen në varësi të punës së punëmarrësit,
si dhe të mënyrës së funksionimit të shërbimit mjekësor në punë”.
9. Projektvendimin e Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në Vendimin Nr.
654, datë 14.9.2016 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës dhe
organikës së Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”, të
ndryshuar. Qëllimi i këtij projektvendimi është në përputhje të parashikimeve të
VKM nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të
Shoqërisë së Informacionit” dhe VKM Nr. 208 datë 20.4.2018 “Për
rishpërndarjen e numrit të punonjësve organikë në njësitë e qeverisjes
qendrore, për vitin 2018” parashikohen së njësitë e Teknologjisë së
Informacionit (TIK) të institucioneve të administratës shtetërore kalojnë tek
AKSHI dhe konkretisht struktura (TIK) e përbërë prej 5 (pesë) punonjësish në
ADISA duhet të jetë pjesë e strukturës së AKSHI-it.

10. Dhënia e kontributit mbi zbatimin e Urdhrit Nr. 136 datë 13.09.2018 të
Kryeministrit “Për ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës, për zbatimin e
masës 51 të Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Diasporën” lidhur
me Vendimin Nr.259 datë 09.05.2018 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin
e Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018–2024 dhe të Planit të Veprimit”.

5.2.

Sektori Integrimit dhe Statistikave

Praktikat e Integrimit






Progres Raporti 2017 - 2018;
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 Takimin e Grupit të Posaçëm për Reformën
në Administratën Publike;
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Koordinim, organizim dhe raportim lidhur me Grupin Tematik e-qeverisja dhe
dixhitalizimi, pjesë e Grupit të Menaxhimit të Integruar të Politikave në fushën
e Mirëqeverisjes dhe Administrimit Publik (GMIP-Mirëqeverisje)

Sektori i Integrimit dhe Statistikave ka dhënë kontribut në hartimin dhe koordinimin e:
1. Kapitullit të 10 “Shoqëria e Informacionit dhe Media”, të “Planit Kombëtar për
Integrimin Evropian 2018-2020 (PKIE)”, si një dokument strategjik mjaft i
rëndësishëm në kuadër të proçeseve integruese.
2. Raportet e Progresit mbi realizueshmërinë e Planit Kombëtar për Integrimin
Evopian 2014 – 2020, për kapitullin 10 të tij.
3. Hartimin e projektpropozimeve me qëllim marrjen e eksperiencës
ndërkombëtare, ngritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve si dhe krijimin e një
qendre interoperabiliteti.
4. Raportimin lidhur me Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë si dhe Strategjinë
Ndërsektoriale anti Korrupsion.
5. Kontributin në kuadër të programimit për ngritjen e kapaciteteve 2018-2019,
për identifikimin e nevojave në cështjet e mirëqeverisjes.
6. Kontributin lidhur me hartimin e Strategjisë së Inovacionit, dokument bazë për
Programin Kombëtar të Teknologjisë Informacionit dhe Komunikimit për
periudhën 2018-2021.
7. Kontributin lidhur me planin e veprimit për ngritjen dhe funksionimin e Qendrës
së Inovacionit.
Përgjatë vitit 2018, sektori ka dhënë një kontribut të veçantë për Grupin e Posaçëm
për Reformën në Administratën Publike të Komisionit Evropian me Qeverinë
Shqiptare. Në këtë kuadër, duke ju referuar objektivit 9 “Zhvillimi i një infrastrukture
TIK të aftë për të mbështetur veprimtaritë e përditshme të administratës publike dhe
rritjen e efiçensës duke ulur kohën për të aksesuar, përpunuar dhe transmetuar
informacionin ndërsa përmirësohet rrjedha e informacionit”, 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 2017 – gusht 2018.
Gjithashtu, stafi i sektorit ka ndjekur në vijimësi raportimet për Strategjinë
Ndërsektoriale Reforma në Administratën Publike, Strategjinë Ndërsektoriale të
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Drejtësisë, Strategjinë Ndërsektoriale dhe Planin e Veprimit kundër Korrupsionit 20182020. duke marrë pjesë aktive në raportim për periudha kohore 3-mujore, 6-mujore si
dhe 1-vjeçare pranë institucioneve përkatëse, koordinuar dhe hartuar kontributin e
AKSHI-it për këtë qëllim, si dhe ndjekjen e planit të veprimit të kësaj strategjie.
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 mbledhjeve të Grupit Tematik Dixhitalizmi dhe
e-Qeverisja, si nën strukturë e GMIP Mirëqeverisja dhe Administrimi Publik. Për
sa më lart, si dhe në zbatim të urdhrit nr. 129, datë 21.09.2015 të Kryeministrit “Për
marrjen e masave institucionale dhe operacionale për zbatimin e qasjes sektoriale dhe
krijimin e grupeve të menaxhimit të integruar të politikave”, në muajin maj 2018, duke
u koordinuar ngushtësisht me drejtoritë e tjera, Sektori i Integrimit dhe Statistikave eGov dhe TIK organizoi takimin e shtatë të këtij grupi me synim, koordinimin, dialogun,
monitorimin sistematik dhe vlerësimin e progresit të reformave në nënsektorë.
Në muajin shtator 2018, në kuadër të ndërveprimit të strukturave dypalëshe me
Bashkimin Europian – Shqipëri, Sektori ka dhënë kontributin mbi koordinimin dhe
raportimin e Nënkomitetit BE – Shqipëri “Inovacioni, Shoqëria e Informacionit
dhe Politikat Sociale”. Për sa i përket takimit të këtij grupi në tetor 2018 në Bruksel,
sektori i Integrimit dhe Statistikave e-Gov dhe TIK ka koordinuar dhe ka përcjellë
komente lidhur me agjendën e këtij takimi.
Me qëllim kontribuimin për Progres Raportin e Qeverisë Shqiptare në kuadër të
raportimit në strukturat e Komisionit Evropian, në muajin nëntor 2018, Sektori i
Integrimit dhe Statistikave e-GOV dhe TIK ka kontribuar në koordinimin dhe raportimin
mbi Progresin e realizueshmërisë së Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2019
– 2021, për Kapitullin 10 “Shoqëria e Informacionit dhe Media” për Agjencinë
Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.
Me ndryshimin në mënyrën e organizmit të AKSHI-t dhe dhënien e kompetencave
të reja, ndër të cilat bën pjesë dhe Qendra e Inovacionit “Innovation hub” u organizua
në Maj 2018, eventi me temë “Startup-Inovacioni-E ardhmja” me pjesëmarrës nga
shoqata e biznesit, të rinj novatorë dhe startup të konsoliduara. Qëllimi i këtij takimi
ishte informimi lidhur me aktivizimin e qendrës, mbështetja e projekteve më të mira
novatore, si dhe sigurimi i mbështetjes logjistike dhe në nivel ekspertësh për projektet
më ambicioze inovatore. Kjo qendër është një pikë nxitjeje për të gjithë të rinjtë e të
rejat në sektorin TIK.
Për sa më lart, sekori i integrimit dhe statistikave e-Gov dhe TIK konceptoi, hartoi
dhe paraqiti planin e veprimit për vitin 2019 të ‘Innovation Hub’, përcaktoi objektivat e
qendrës, planet e aktivitetit, shqyrtoi dhe finalizoi instrumentat e funksionimit.
Përgjatë vitit 2018 sektori i integrimit dhe statistikave e-GOV dhe TIK hartoi 3
projekt-propozime përkatësisht:
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-

-

Në gusht 2018, aplikimi për t’u shndërruar në një qendër ekselence pranë ITUsë.
Në shtator 2018 është përcjellë aplikimi për asistencë teknike dhe konsulencë
për financim nga shteti korean, duke marrë në konsideratë kuadrin strategjik
dhe eksperiencën koreane në fushën e Teknologjisë dhe Informacionit.
Në tetor 2018, aplikimi për ngritjen e një qendre interoperabiliteti në vendet e
Ballkanit Perëndimor, me qëllim shkëmbimin e informacionit dhe përdorimin e
tij, për të përmirësuar qeverisjen midis dy apo më shume shteteve.

Për zbatimin e Planit të Veprimit të Strategjisë Axhenda Dixhitale e Shqipërisë
2015-2020, gjatë vitit 2018 u ngrit grupi i punës për analizimin e plan veprimit të
Axhendës Dixhitale të Shqipërisë, në raport me ndryshimet e sjella, koordinimin me
institucionet e përfshira në to, me qëllim paraqitjen e një informacioni të detajuar lidhur
me zbatimin e aktiviteteve; 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 secilin aktivitet.
Gjatë vitit 2018, Sektori i Integrimit dhe Statistikave e-GOV dhe TIK ka marrë pjesë
në aktivitete, workshop-e dhe konferenca si më poshtë vijon:



Pjesëmarrje në Tryezën e rrumbullakët "Mekanizmi Institucional për
Monitorimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017-2020”, Tiranë.
Pjesëmarrje në “Seminarin për Administratën Publike për Zhvillimin e Aftësive
të Administratës”, Kinë, tetor 2018.

Me qëllim ridimensionimin dhe mirëfunksionimin e sektorit të Statistikave,
evidentimi i indikatorëve statistikorë është një proces gjithpërfshirës, ku në mënyrë
direkte ka si përfitues të drejtpërdrejtë AKSHI-in dhe indirekte përmirësimin e vizionit
të Shqipërisë për të realizuar synimet në Integrimin Europian 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 Strategjisë Axhenda Dixhitale,
një vend të rëndësishëm zë dhe matja e shërbimeve publike të ofruara online për
qytetarët, sipas standardeve evropiane, si dhe periodiciteti i raportimeve nën
Strategjinë Axhenda Dixhitale.
Në tetor 2018, AKSHI ka marrë pjesë në plotësimin e një pyetësori në
bashkëpunim me INSTAT, për të vlerësuar situatën kërkimore-shkencore brenda
institucionit, si dhe zhvillimin e kësaj fushe në të ardhmen si pjesë e statistikave të
kapitullit 25 “Shkenca dhe kërkimi shkencor”, që përbën një ndër pesë prioritetet e
qeverisë për rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
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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.

Projektet TIK

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.673, datë 22.12.2017, “Për
Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar,
AKSHI ka hartuar e shqyrtuar shumë projekte në bashkëpunim dhe me institucione
përkatëse për krijim sistemesh të reja, përmiresim sistemesh apo infrastrukture
ekzistuese, procese mirëmbajtje apo blerje pajisjesh. Këtë vit, shumica e këtyre
projekteve janë prokuruar nga AKSHI. Gjithashtu, ka shqyrtuar dhe projekte me vlere
nën kufirin monetar të prokurimeve me vlerë të vogël, të cilat pas miratimit janë
prokuruar nga institucioni përkatës ose AKSHI.
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.
Gjatë vitit 2018 janë trajtuar në total rreth 246 praktika për projekte të reja, shtesa
të projekteve ekzistuese, mirëmbajtje të sistemeve si dhe përmirësim të
nfrastrukturave ekzistuese, 57 prej të cilave janë miratuar për realizim nga vetë
institucionet.
14 projekte nuk kanë qenë objekt shqyrtimi i AKSHI-t.

Më poshtë pasqyrohet shpërndarja e investimeve sipas projekteve:



Zhvillim sistemesh të reja të prokuruara nga AKSHI (39 projekte)
Zhvillim sistemesh të reja të prokuruara nga institucionet përkatëse (4 projekte)
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Mirëmbajtje e sistemeve dhe pajisjeve hardware, prokuruara nga AKSHI (18
projekte)
Mirëmbajtje e sistemeve dhe pajisjeve hardware, prokuruara nga institucionet
përkatëse (3 projekte).
Blerje pajisjesh hardware prokuruar nga AKSHI (për 44 institucione)
Blerje pajisjesh hardware prokuruar nga institucionet (50 projekte).

Statusi i projekteve në fushën e Teknologjisë së Informacionit 2018
39

50

4
18
3
44

Zhvillim sistemesh të reja apo permiresime te prokuruara nga AKSHI
Zhvillim sistemesh të reja apo permiresime te prokuruara nga institucionet
Mirëmbajtje e sistemeve dhe pajisjeve hardware prokuruara nga AKSHI
Mirëmbajtje e sistemeve dhe pajisjeve hardware prokuruara nga institucionet prekatese
Blerje pajisjesh hardware prokuruar nga AKSHI
Blerje pajisjesh hardware prokuruar nga institucionet

Grafiku 23. Statusi i projekteve TIK 2018
Në zbatim të VKM, Nr. 673 datë 22.11.2017 AKSHI ka hartuar, prokuruar dhe
ka lidhur kontrata për implementime sistemesh te reja, mirëmbajtje e sistemeve
ekzistuese në fushën TIK dhe blerje pajisjesh TIK, të cilat përmbajnë informacion të
klasifikuar dhe për këtë arsye detajet e tyre nuk mund të jenë pjesë e këtij raporti.
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Grafiku 24. Numri i projekteve në fushën TIK të miratuara për periudhën 2010-2018
Shënim: Numri i projekteve të miratuara për institucionet ka ardhur në ulje pas
ndryshimeve në VKM Nr. 673, datë 22.11.2017.

6.2.

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

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave (DPA)
Modernizimi i sallës së studimit. Blerja e pajisjeve kompjuterike për dixhitalizimin e
fototekës dhe sallës së studimit pranë Drejtorisë se Përgjithshme te Arkivave
Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile (DPGJC)
Dixhitalizimi (Skanimi/Fotografimi dhe indeksimi) i regjistrave, librave të akteve të
arkivës së Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, trungut familjar.
Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA)


Përmirësim i sistemit të provimit të shtetit për profesionet e rregulluara.

Mundësia e ngarkimit online të listave të kandidatëve që plotësojnë kushtet për
pjesëmarrje në provimin e shtetit nga urdhrat profesionale dhe DAR/ZA; shtimi i një
funksionaliteti me të dhënat e kandidatit, datën dhe orën e provimit në momentin e
regjistrimit; mundësi që urdhrat profesionale dhe DAR/ZA të aksesojnë online
rezultatet e kandidateve përkatës; mundësi e aplikimit online për t’u regjistruar në
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provimin e shtetit dhe mundësia e printimit online të vërtetimit të rezultatit të provimit
për çdo kandidat të interesuar.


Përmirësimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit Parauniversitar

Përmirësimi dhe krijimi i një sistemi unik informacioni, i cili do të shërbejë si bazë
qëndrore për shkollat dhe përdoruesit. Mundësimi i Ministrisë së Arsimit për akses në
të dhënat e rëndësishme për menaxhimin e sistemit të plotë të arsimit, përmes sistemit
të informacionit.


Përmiresimi i sistemit te menaxhimit te informacionit në IAL

Përmirësimin e sistemit digjital për regjistrimin e studentëve në IAL publike dhe private
i aksesueshëm nga vetë sekretaritë e IAL-ve, si dhe nga aktorët e tjerë të interesuar
në proces.
Krijimi i modulit për hedhjen dhe konfigurimet e universiteteve, fakulteteve, cikleve të
studimit, programeve të studimit, si dhe aksesimin dhe rolet e përdoruesve.
Krijimi i modulit për regjistrimin e studentëve me objektiv kryesor mbledhjen e të
dhënave rreth studentëve, në lidhje me procedura specifike:regjistrimi, grada e
diplomimit dhe çregjistrimi i studentit.

Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetsor (FSDKSH)


Regjistri elektronik për formularët e vizitave të Mjekut të Familjes (e-vizita)

Nëpërmjet këtij permiresimi te sistemit elektronik të formularëve të vizitave mjekësore
të pacientit synohet të arrihen:

 Përshtatshmëri dhe shkëmbim të informacionit nëpërmjet përdorimit të
sistemeve të Teknologjisë së Informacionit
 Përmirësim i formularit të vizitave shëndetësore dhe ulja e kostove në
shëndetësi nëpërmjet përdorimit të sistemeve të Teknologjisë së Informacionit.
 Rritja e perdorimit dhe besimit në sistemet e Teknologjisë së Informacionit.
 Furnizimi dhe fuqizimi i shtetasve me sisteme të Teknologjisë së Informacionit
për përmirësimin e sistemit të kujdesit shëndetësor.



Sistemi i menaxhimit të depove farmaceutike.

Ky sistem informatik do të krijoje një pasqyrë të konsoliduar të informacionit mbi
inventarin e depove farmaceutike për barnat e rimbursueshme, duke trajtuar gjendjen
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e inventarit, fletë hyrjet nga grosistët, si dhe fletë daljet drejt depove të tjera distributore
apo agjencive farmaceutike.

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve (DPB)
Përmirësimi i sistemit “Vertetimi Elektronik i Gjendjes Gjyqesore”, me qëllim rritjen e
sigurisë, performancës, organizimit të informacioneve, si dhe marrjen online të
dëshmisë së penalitetit.

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë (BKSH)
Ngritja e Sistemit të Dixhitalizimit të Bibliotekës Kombëtare. Qendërzim i sistemit me
qëllim rritjen e sigurisë së të dhënave të Bibliotekës Kombëtare; Menaxhim i
informacionit në kohë reale dhe shërbim elektronik i bibliotekës për qytetarin;
Parashikimi i qendrës së vazhdueshmërisë së punës (BCC) për ofrimin e shërbimit pa
ndërprerje, 24 orë për 7 ditë të javës.

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)


Procedura me objekt
opendata.gov.al”.

“Ndërtimi

i

portalit

për

qeverisjen

e

hapur

Objektivi kryesor i kësaj procedure është krijimi i portalit mbi Partneritetin për
Qeverisjen e Hapur (PQH-OGP) që të informojë qytetarët dhe institucionet në lidhje
me të dhëna të hapura. Shfletim, vizualizim, analizë dhe shkarkim i të dhënave
qeveritare të hapura në formate të ndryshme.

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit (DPPSH)
Procedura me objekt “Ngritja e Sistemit të Gjobave Elektronike për Policinë e Shtetit”
me qëllim realizimin e objektivave si më poshtë:
•

•
•

Informacion në kohë reale nga ana punonjësit të policisë përmes pajisjes
elektronike (kompjuterë mobile), për siguracionin, koloaudimin, numrin e
gjobave të papaguara etj;
Regjistrim dhe printim i menjëhershëm i gjobës;
Njoftim dhe konsultim në kohë reale të gjobave për drejtuesit me anë të sms
dhe portalit e-Albania.
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Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS)
Procedura me objekt “Modernizimi i Asistencës Sociale” me qëllim realizimin e
objektivave si më poshte:
•
•
•

Ndërtimi i një nënsistemi për administrimin e ankesave të aplikantëve fitues ose
jo fitues të ndihmës ekonomike;
Ngritja dhe fuqizimi i nënsistemit të auditimit dhe kontrollit të shërbimeve të
ndihmës ekonomike në nivel lokal, rajonal dhe qendror;
Ndërtimi i Sistemit të Integruar Pagese (IPS-Integrated Payment System) të
ndihmës ekonomike dhe lidhja e tij me sistemin e thesarit.

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)
•
•
•

Bashkimi i sistemeve ekzistuese në një të vetëm;
Ndërtimi i moduleve të aplikacionit për menaxhimin e personalizimit të
lejedrejtimit, CAP dhe kartave të tjera në bazë të llojit të transportit;
Upgrade i pajisjeve aktuale të sistemit të lejeve të drejtimit, CAP dhe DT.

Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH)
•

•
•
•

Krijimi i një sistemi informatik të integruar për administrimin e dokumentacionit
rreth kontratave të lidhura mes ARRSH-së dhe operatorëve ekonomikë, në
mënyrë qe të ndiqen lehtësisht hap pas hapi, duke rritur kështu eficiencën në
administrim.
Krijimi i arkivës elektronike elektronike për të gjithë dokumentet dhe aplikimet
që ka për projektet nën mbikëqyrje;
Lehtësimi i procesit të kryerjes së funksioneve të monitorimit, raportimit dhe
vendimmarrjes në këtë autoritet;
Integrimi me sistemin GIS për të shfaqur informacionet kryesore të kontratave
edhe në hartë në sistemin GIS.

6.3.

Hartimi i Standardeve TIK

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.673, datë 22.12.2017, “Për
Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, pika
6, gërma c), përcaktohet se një nga detyrat kryesore të AKSHI-t është përcaktimi i
standardeve shqiptare të TIK-ut, në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe
europiane, të adoptuara, të cilat ndiqen nga administrata shtetërore. Kjo konsiston
në hartimin e Specifikimeve Teknike të cilat aplikohen nga njësia e përqëndruar në
interes të institucioneve, të cilat kanë të parashikuara shtim të kapaciteteve teknike.
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Specifikimet Teknike për vitin 2019 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.
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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 22.11.2017, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit” i ndryshuar, 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.
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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.
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:
1. Vendosja e një sistemi mbrojtës të sofistikuar në çdo pajise fundore dhe server
për të rritur mbrojtjen nga rreziqet dhe sulmet kibernetike;
2. Enkriptimi i rrjetit Gov-Net për të gjitha linjat data, midis AKSHI-T, ministrive dhe
institucioneve të rëndësisë së veçantë.
3. 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
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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 8. Statistika të eventeve te gjeneruara nga sistemet qe monitorohen ne SIEM
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 9. Paraqitje grafike e alerteve të IPS në firewall për tentativat e
jashtme/brendshme drejt AKSHI-t.
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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
7.1.3.
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.
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.
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Figura 10. 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.

Figura 11. Paraqitja grafike e alerteve në 7 ditë
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7.1.4. 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.

7.1.5. 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.
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.
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Në vitin 2018 Console qëndrore e antivirus-it është bërë upgrade nga versioni 14.0
në versionin 14.2, duke përmirësuar ndjeshëm funksionimin e klientëve dhe rritur
sigurinë ndaj infektimeve nga file të rrezikshëm. Gjatë këtij viti është shtuar ofrimi i
shërbimit të mbrojtjes me antivirus për 11 institucione që janë pjesë e rrjetit GovNet.

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.
Gjatë vitit 2018 AKSHI ka instaluar certifikata SSL për 35 sisteme dhe portale,
duke cuar ne 68 numrin e përgjithshëm të tyre.

7.1.8. Sistem i mbrojtjes nga sulmet DDOS
Duke nisur nga muaji Janar i vitit 2018 AKSHI ka nisur procesin e implementimi të
një sistemi të ri kundër sulmeve DDOS, për të rritur akoma më shumë sigurinë e
infrastrukturave të hostuara pranë Datacenter-it Qeveritar. Kjo infrastrukturë është
tërësisht on premise duke përdorur teknologjitë më të fundit dhe integrimin me BGP
routerat e AKSHI-t për të inspektuar të gjithë trafikun në hyrje dhe në dalje.
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Sic shihet edhe nga figurat e mësipërme sistemi i implementuar për mbrojtje nga
DDOS jep një fizibilitet të gjerë lidhur me aktivitetin që ndodh drejt rrjetit të AKSHI-t.
Përvec sulmeve DDOS ky lloj sistemi ofron mundësinë e konfigurimeve të
thresholdeve të ndryshme për portale specifike në mënyrë që të realizohet mbrojtje
edhe ndaj tipeve të tjera sulmesh (Zombie, tcp syn, sloë http etj)
Dy mënyrat kryesore të përdorura nga sistemi për mbrojtjen e portaleve janë
nëpërmjet Blackhole, Floëspec dhe TMS (Threat Managment System)
Më poshtë ilustrohet edhe një pjesë e skemës së implementimit të serverave të
cilët mbajnë këtë sistem, i cili është i ngritur edhe në një infrastrukturë tjetër të dedikuar
e cila shërben si BCC:
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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”, i ndryshuar, ligjit
nr. 9980, datë 25.02.2008 “Për Nënshkrimin Elektronik” i ndryshuar, si dhe referuar
ligjit 107/2015 për “Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet e Besuara”, i ndryshuar,
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
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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;
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.
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Figura 12. 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 AKSHIt përdor 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:
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Grafiku 25. 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 2018, AKSHI si OKSHB, ka lëshuar 4.912 certifikata të kualifikuara për
nënshkrimin elektronik përkatësisht si më poshtë:
 1.026 certifikata për administratën publike
 2.086 certifikata për aktorët e përfshire në projektin e-Leje dhe agjentet
doganore
 1.800 certifikata per sistemin e-Receta
Më poshtë paraqiten statistikat për tre vitet e fundit (2015-2018) të gjenerimeve
të nënshkrimeve elektronike për administratën publike dhe subjektet private të
sistemit e-Leje dhe sistemit ASYCUDA.
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Statistikat Vjetore Nënshkrimi Elektronik
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Grafiku 26. Statistikat vjetore 2015-2018
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 270 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;
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-

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 (OKSHB).

Gjatë vitit 2018, krahas DRSHTRR, DPGJC, ISSH,QKB, ZVRPP, janë gjeneruar dhe
38 certifikata me vulë elektronike përkatësisht për 3 institucione si më poshtë:
1. 36 certifikata për Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit
2. 1 certifikatë për Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore
3. 1 certifikata për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave
AKSHI, si OKSHB, për vitin 2018, 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 2017 – mars 2018.
 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
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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.
-

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.
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-

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 eAlbania 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
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.
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Të infrastrukturës 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 (e-leje), 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 shërbime 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 back-up 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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Grafiku 27. Platforma të mbrojtura nëpërmjet BackUP
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Grafiku 28. Raporti i Back-up sipas infrastrukturave

8.3.

Dokumentimi i Procedurave për DRC dhe BCC

Hartim i planeve të rekuperimit nga fatkeqësia:
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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.
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.

9. DREJTORIA E PROGRAMIMIT DHE ZHVILLIMIT
Gjatë vitit 2018, drejtoria krijoi sistemin e ri për Kryeministrinë, i cili mundëson
krijimin e një databaze me gjithë investitoret potencialë në vendin tonë, duke siguruar
trajtimin në kohë të problemeve, pyetjeve dhe kërkesave paraprake për të investuar
në Shqipëri.
Për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit u krijua aplikacioni që informon qytetarët dhe
turistët lidhur me atraksionet turistike, qendrat shëndetësore dhe rajonet e policisë.
U ndërtua faqen e re zyrtare të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit,
të Komisionerëve Publike, të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, të Prefekturës së Vlorës
e Prefekturës së Korçës, të Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, si dhe u krijua
faqen e Agjencisë Kombëtare të Diasporës.

10. DREJTORIA E INOVACIONIT DHE IPA SEKTORIALE E-GOV
10.1. Sektori IPA
Bazuar në marrëveshjen Kuadër, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Komisionit Evropian, për zbatimin e instrumentit të paraanëtarësimit, IPA II (20142020), Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, si institucioni përgjegjës për
Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit është angazhuar për të krijuar
strukturën përgjegjëse për menaxhimin e këtyre projekteve. Përfitimi i këtyre
projekteve nxit më shumë materializimin e programit të qeverisë shqiptare në fushën
TIK.
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Instrumenti për asistencën e paraanëtarësimit (IPA II), është instrumenti financiar
kryesor i ndihmës nga BE-ja për kombet përfituese, për periudhën 2014-2020, në
zbatimin e reformave për t’u anëtarësuar sa më shpejt në BE. Për periudhën 2014 –
2020, qasja strategjike e ndihmës IPA II, është ajo e përqendrimit të dhënies së
ndihmave në politikë-bërje dhe arritje në fushën e caktuara për anëtarësimin në BE.
Rregullorja e IPA II cakton 4 objektiva kryesore për t’u përmbushur nga kjo asistencë:
-

-

Mbështetje për reformat politike;
Mbështetje për zhvillimin territorial, ekonomik dhe social;
Fuqizimi i aftësive të vendeve përfituese për të përmbushur detyrimet që
rrjedhin nga procesi i anëtarësimit në BE, duke mbështetur rritjen progresive të
vendit, si dhe zbatimin dhe përshtatjen e marrëveshjes së zgjerimit (acquis) në
BE;
Forcimi i integritetit territorial dhe bashkëpunimit rajonal.

Ndihma/asistenca IPA II, mundësohet në bazë të Udhëzuesit Strategjik, i cili
bazohet në kohëzgjatjen e pasqyrave financiare disavjeçare të BE-së për periudhën
2014 – 2020 dhe është i përgatitur nga Komisioni Evropian, në bashkëpunim me
vendin përfitues. Udhëzuesi Strategjik për Shqipërinë vendos prioritetet mbi këtë
asistencë financiare për periudhën 2014 – 2020, për të mbështetur Shqipërinë në
rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE.
Udhëzuesi Strategjik cakton prioritetet politike (të vendosura në Paktin e Politikave
të Zgjerimit) në fushat kyçe ku asistenca financiare është më e dobishme për të
plotësuar kushtet e anëtarësimit. Programet e IPA II në Shqipëri janë të përgatitura në
dakordësi me prioritetet e vendosura në Udhëzuesin Strategjik për Shqipërinë, për
periudhën 2014-2020.
Sektori IPA funksionon pranë AKSHI-t prej muajit mars 2018, për të mbështetur
institucionin në aplikimin e projekteve për financim me fonde IPA, ndjekjen dhe
monitorimin e progresit të implementimit të tyre, duke siguruar cilësinë dhe realizimin
me sukses të projekteve.
Gjatë vitit 2018, Sektori IPA ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me CFCU në
Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë, si dhe me NIPAC (Ministria për Evropën dhe
Punët e Jashtme) për sa më poshtë:





Njohjen me manualet përkatëse dhe çdo dokumentacion që do vlejë për
projektet në vazhdimësi;
U përpiluan dokumentet e kërkuara periodike dhe u garantuan materialet e
nevojshme që duhen siguruar në dosjen IPA, sipas udhëzimeve nga zyrat
përkatëse të CFCU/NAO;
Stafi i sektorit IPA ka marrë pjesë në trajnimet e vendosura në dispozicion
përgjatë vitit 2018;
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Gjithashtu, nga nevoja për verifikimin e sistemit të drejtimit dhe kontrollit të
këtyre projekteve, AKSHI ka ngritur grupin e brendshëm të auditimit të
fondeve IPA. Ky auditim ka për qëllim edhe dhënien e sigurisë nëse sistemet e
menaxhimit e të kontrollit në të gjitha strukturat zbatuese, operojnë në përputhje
me kërkesat e përcaktuara në marrëveshjen kuadër dhe rregulloret e
aplikueshme të BE-së dhe japin siguri për arritjen e rezultateve të pritshme.

10.2. Sektori i Inovacionit dhe Komunikimeve Elektronike
Sektori i Inovacionit dhe Komunikimeve Elektronike, krijuar rishtazi në Agjencinë
Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, siguron dhe administron procesin e të
dhënave për komunikim, si dhe planifikon, siguron dhe mirëmban infrastrukturën e
nevojshme për dërgimin e njoftimeve elektronike në masë. Ky sektor është përgjegjës
gjithashtu për hartimin e programeve të trajnimit apo bashkëpunimit ndërmjet start-upeve dhe bizneseve apo industrive.
Gjatë vitit 2018, sektori është angazhuar në hartimin e një plani pune për hapjen e
TechSpace, inkubatorit të qeverisë shqiptare që shërben si katalizator për të nxitur
zhvillimin e ideve të reja të biznesit në fushën e TIK-ut dhe për të ndihmuar të rinjtë
gjatë procesit të kalimit nga faza e perceptimit të idesë deri në krijimin e produktit apo
shërbimit.
Inkubatori do të ofrojë bashkëpunim, ambiente të posaçme për zhvillimin e idesë,
rrjetëzim, mbështetje profesionale me konsulencë e mentorim, si dhe krijimin e
mundësive për investime të mundshme.
Aktivitetet e TechSpace do të mbështesin dhe promovojnë përfshirjen e të rinjve
dhe pjesëmarrjen e tyre aktive, duke siguruar hapësirë fleksibël, qasje në pajisje
dhe/ose asistencë teknike te të rinjtë sipërmarrës, në fazat e hershme të veprimtarisë
së tyre. Ajo do të sigurojë zhvillimin e idesë, këshillimin, promovimin e kapaciteteve
dhe talenteve, ndërtimin e kapaciteteve sipërmarrëse pavarësisht nga gjinia,
diversiteti racor, etnik, kulturor dhe fetar.
TechSpace do të gjenerojë ide të reja, do të thithë talente inovative pranë tij, do të
investojë në ide novatore dhe në industri kreative si një mjet për të ndikuar dhe për të
nxitur ndryshimin social.
Qëllimi i hub-it do të jetë të shndërrohet në një ndër ambientet më të frekuentuara,
ku të rinjtë jo vetëm të kenë mundësi të hostohen, por edhe të gjejnë njëri-tjetrin dhe
të plotësojnë grupin e tyre të punës duke zhvilluar dhe më shumë idenë dhe duke i
dhënë një formë konkrete biznesit të tyre.
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11. Sektorët IT të AKSHI-t në ministri dhe institucione
11.1. Sektori IT për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Gjatë vitit 2018 është ofruar shërbimi i asistencës së nivelit 1, për infrastrukturën fizike
dhe pajisjet TIK të MBZHR, ku përfshihen shërbimet e mëposhtme:
-

Asistencë teknike stafit të MBZHR-së, sipas kërkesave (Helpdesk);
Azhornimi i përditshëm i website-it www.bujqesia.gov.al ;
Mirëmbajtja e rrjetit dhe e pajisjeve elektronike të MBZHR;
Vendosja e të gjithë kompjuterëve të punonjësve MBZHR-së në GOVNet dhe
instalimi i sistemeve të sigurisë dhe ruajtjes së informacionit;
Asistencë në përdorimin e platformës e-aktet dhe përdorimin e nënshkrimit
elektronik në bashkëpunim të vazhdueshëm me Drejtorinë e Sistemeve e-Gov;
Asistencë në përdorimin e platformës se e-thesarit dhe PBA;
Asistencë në përdorimin e platformës së prokurimit publik;
Asistencë teknike institucioneve të varësisë, të cilat nuk kanë staf të dedikuar
IT;

Ndër detyrat e tjera të realizuara gjatë vitit 2018 përmenden:
-

-

-

-

-

Eshtë aplikuar me sukses sistemi EDRMS, me ndihmën e Drejtorisë së
Sistemeve e-Gov, nëpërmjet asistencës së vazhdueshme ndaj stafit të
MBZHR-së.
Gjatë vitit 2018 është analizuar në mënyrë të detajuar rrjeti fizik tek MBZHR-ja,
duke identifikuar të gjitha nevojat për përmirësim, duke dalë me propozime
konkrete.
Gjatë vitit 2018 është analizuar në mënyrë të detajuar situata e sistemeve të
MBZHR-së, duke identifikuar problematikat dhe propozuar përmirësime
konkrete.
Janë përmirësuar ndjeshëm kushtet e punës së stafit të MBZHR-së, lidhur me
pajisjet hardware TIK. Pas një analize të nevojave të institucionit për hardware
TIK, të bërë në fillim të vitit 2018, u propozua blerja e pajisjeve të reja. Me
prokurimin e përqendruar të pajisjeve TIK për vitin 2018, realizuar nga AKSHI,
situata është përmirësuar ndjeshëm.
Ka përfunduar me sukses kalimi kapital i sistemeve dhe infrastrukturës TIK nga
MBZHR-ja tek AKSHI, mbështetur në VKM Nr.673 “Për Riorganizimin e
Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar.
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-

Ka përfunduar me sukses migrimi i website-it zyrtar të MBZHR-së, në një
platformë të re, duke ristrukturuar dhe riorganizuar materialet dhe informacionin
e publikuar.

11.2. Sektori IT në Ministrinë e Kulturës (MK)
Gjatë vitit 2018 është ofruar shërbimi i asistencës së nivelit 1, për infrastrukturën fizike
dhe pajisjet TIK të MK, ku përfshihen shërbimet e mëposhtme:
-

-

Asistencë teknike stafit të MK, sipas kërkesave (Helpdesk)
Azhornimi i përditshëm i website-it www.kultura.gov.al.
Mirëmbajtja e rrjetit dhe e pajisjeve elektronike të MK.
Vendosja e të gjithë kompjuterëve të punonjësve MK në GOVNet dhe dhe
instalimi i sistemeve të sigurisë dhe ruajtjes së informacionit
Asistencë në perdorimin e paltformës e-aktet dhe përdorimin e nënshkrimit
elektronik në bashkëpunim të vazhdueshëm me Drejtorinë e Sistemeve eGov;
Asistencë në përdorimin e platformës së e-thesarit dhe PBA;
Asistencë në përdorimin e platformës së prokurimit publik;
Asistencë teknike institucioneve të varësisë, të cilat nuk kanë staf të dedikuar
IT;
Përgatitja dhe shpërndarja e buletinit javor;

Ndër detyrat e tjera të realizuara gjatë vitit 2018 përmenden:
-

Gjatë vitit 2018 është analizuar në mënyrë të detajuar rrjeti fizik në MK, duke
identifikuar të gjitha nevojat për përmirësim, duke dalë me propozime konkrete.
Gjatë vitit 2018 është analizuar në mënyrë të detajuar situata e sistemeve të
MK duke identifikuar problematikat dhe propozuar përmirësime konkrete.
Kontrolli dhe verifikimi për problemet në sistemin e biletarisë elektronike;
Nxjerrje e raporteve ditore, javore, mujore sipas kërkesës së Drejtorisë së
Trashëgimisë.
Ngritja e intranetit për përdorimin e share folder për çdo drejtori (Server Virtual).
Plotësimi i të gjithë stafit të Ministrisë me pajisje, kompjuter, printer, skaner.
Eshtë aplikuar me sukses sistemi EDRMS, me ndihmën e Drejtorisë së
Sistemeve e-Gov, nëpërmjet asistencës së vazhdueshme ndaj stafit të MK.
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11.2.1. Instituti Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” (IMK)
Gjatë vitit 2018 është ofruar shërbimi i asistencës së nivelit 1, për infrastrukturën fizike
dhe pajisjet TIK të IMK, ku përfshihen shërbimet e mëposhtme:
-

Asistencë teknike stafit të IMK, sipas kërkesave (Helpdesk);
Azhornimi i përjavshëm i website-it www.imk.gov.al ;
Mirëmbajtja e rrjetit dhe e pajisjeve elektronike të IMK-së;
Vendosja e të gjithë kompjuterëve të punonjësve të IMK-së në GOVNet dhe
dhe instalimi i sistemeve të sigurisë dhe ruajtjes së informacionit;
Asistencë në përdorimin e paltformës së e-thesarit;
Asistencë në përdorimin e paltformës së prokurimit publik;

Ndër detyrat e tjera të realizuara gjatë vitit 2018 përmenden:
-

Administrimi i sistemit Webgis;
Rimodelimi i website-it të Institutit Monumenteve të Kulturës .

11.2.2. Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore (QKIPK)
Gjatë vitit 2018 është ofruar shërbimi i asistencës së nivelit 1, për infrastrukturën fizike
dhe pajisjet TIK të QKIPK, ku përfshihen shërbimet e mëposhtme:
-

Asistencë teknike stafit të QKIPK, sipas kërkesave (Helpdesk)
Azhornimi i website-it www.qkipk.gov.al.
Mirëmbajtja e rrjetit dhe e pajisjeve elektronike të QKIPK.
Vendosja e të gjithë kompjuterëve të punonjësve QKIPK në GOVNet dhe dhe
instalimi i sistemeve të sigurisë dhe ruajtjes së informacionit;
Asistencë në përdorimin e platformës së e-thesarit;
Asistencë në përdorimin e platformës së prokurimit publik;

Ndër detyrat e tjera të realizuara gjatë vitit 2018 përmenden:
-

Përmirësimi i programit të hedhjes së të dhënave të objekteve “Pasuri
Kulturore”, në Regjistrin Kombëtar të Pasurive Kulturore;
Ndjekja e problematikave të programit të indeksimit të regjistrave themeltar të
institucioneve, që zotërojnë fonde të pasurive kulturore;
Unifikimi i të dhënave në bazën e të dhënave shtetërore “Regjistri Kombëtar
i Pasurive Kulturore”;
Administrim i bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri Kombëtar i Pasurive
Kulturore”;
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11.2.3. Muzeu Historik Kombëtar
Gjatë vitit 2018 është ofruar shërbimi i asistencës së nivelit 1, për infrastrukturën fizike
dhe pajisjet TIK të MHK-së. Këtu përfshihen shërbimet e mëposhtme:
-

-

Asistencë teknike stafit të MHK, sipas kërkesave (Helpdesk);
Azhornimi i website-it www.mhk.gov.al;
Mirëmbajtja e rrjetit dhe e pajisjeve elektronike të MHK;
Vendosja e të gjithë kompjuterëve të punonjësve MHK në GOVNet dhe
instalimi i sistemeve të sigurisë dhe ruajtjes së informacionit;
Asistencë në përdorimin e paltformës së e-thesarit;
Asistencë në përdorimin e platformës së prokurimit publik;
Asistencë në pajisjen me sistem të ri elektronik të biletarisë ku përfshihet,
aplikimi i një Software të ri, asistencë në instalimin dhe përdorimin e
infrastrukturës mbështetëse të këtij sistemi.
Përmirësimi i Access Controle, duke rritur sigurinë në institucion.
Rikthimin në gjendje pune të një pjese të kompjuterave dhe printerave me
probleme.

11.2.4. Biblioteka Kombëtare
Për vitin 2018 Biblioteka Kombëtare (BK) në bashkëpunim me specialistët e AKSHI-t
realizuan termat e referencës (TOR-et) të projektit “Ngritja e sistemit të dixhitalizimit
të Bibliotekës Kombëtare”. Objektivi kryesor i së cilit është përmirësimi i sistemit të
integruar bibliotekar për punonjësin e BK-së dhe qytetarin sipas standardeve të
Bibliotekave Kombëtare të vendeve të zhvilluara. Lehtësimi i punës së përditshme të
punonjësve të BK-së, menaxhimi i informacionit të jetë në kohë reale në një sistem
me kushte sigurie dhe i përshtatshëm në përputhje me kohën. Gjithashtu vlen për t’u
përmendur përshtatja me anë të teknologjisë me bibliotekat europiane dhe botërore
në kuadër të bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit, si dhe ngritja e një baze
të dhënash funksionale, që mund të gjenerojë raporte të automatizuara.
Objektiv tjetër i këtij projekti do të jetë parashikimi i Qendrës së Vazhdueshmërisë së
Punës (Business Continuity Center, BCC) me qëllim mundësimin e ofrimit të shërbimit
pa ndërprerje, 24 orë për 7 ditë të javës.
Përmirësimi në mënyrë të konsiderueshme i shërbimeve ekzistuese dhe ofrimi i
shërbimeve shtesë ndaj përdoruesve, të cilët do të kenë mundësi:
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Të bëjnë kërkesë për anëtarësim online;
Të bëjnë porosi/rezervim online;

-

Të lexojnë online materialet e digjituara;
Të njoftohen për hyrjet e reja;
Të njoftohen për materialet e digjituara së fundmi;
etj.

Disa prej shërbimeve të Bibliotekës Kombëtare në këtë projekt parashikohen të bëhen
pjesë e Portalit Qeveritare-Albania. Qytetari do të marrë shërbimin online nëpërmjet
një pajisje elektronike me dalje në internet, pa qenë nevoja të paraqitet në zyrat e
Bibliotekës Kombëtare.
Pjesë e këtij projekti do të jetë dhe pasqyrimi i shërbimeve në portalin qeveritar eAlbania. Shërbimet që do të ofrohen për qytetarin në portalin qeveritar do të jenë:
-

Regjistrohu dhe lexo online (do të plotësohet kartela për anëtarësim në
sistemin e BKSH)
Rezervo librin

11.3. Sektori IT në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme
Në përputhje me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 673 datë 22.11.2017, "Për
Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, Njësia e
Teknologjisë së Informacionit e të Komunikimit është përgjegjëse për:
a) administrimin e infrastrukturës, sistemeve dhe shërbimeve TIK në ministritë
e linjës dhe në institucionet e varësisë, në rast se nuk detajohet ndryshe.
Për pajisjet, sistemet në të cilat përpunohet informacioni i klasiflkuar "sekret
shtetëror", NATO, BE, shteteve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare,
administrimi i kësaj infrastrukture kryhet sipas legjislacionit në fuqi për
informacionin e klasiflkuar;
b) ofrimin e shërbimit të asistencës të nivelit 1, për infrastrukturën flzike, pajisjet
TIK dhe funksionimin e sistemit për institucionin ku funksionon njësia.
Në zbatim të planit vjetor të punës në lidhje me prioritetet dhe detyrat e caktuara nga
veprimtaria e Sektori IT, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme për vitin
kalendarik 2018 janë përmbushur:
-

-

Ndjekja e procedurës për zhvillimi dhe implementimin e faqes se re zytare
http://punetejashtme.gov.al të institucionit në wordpress, si dhe suporti për
trajnimi ne nivel useri për punonjësit.
Update-imi i faqes web të MEPJ-së me informacion sipas nevojave të drejtorive
përkatëse.
Asistencë për problematikat te ndryshme software ne 50 përfaqësitë shqiptare.
Asistencë përfaqësive jashtë vendit në përditesimin e faqeve web të
ambasadave http://www.ambasadat.gov.al.
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-

-

Vendosja e të gjithë kompjuterëve të punonjësve të institucionit në GOVNet, si
dhe instalimi i programeve te specifikuara nga AKSHI per sigurine dhe ruajtjen
e informacionit.
Trajnimi dhe suporti i përdoruesve fundorë, në kuadër të përdorimit të Sistemit
të Menaxhimit të Rekordeve dhe Dokumentit Elektronik (EDRMS)
Mirëmbajtja e rrjetit kompjuterik dhe e pajisjeve elektronike të MEPJ-së, si dhe
asistencë për gjithë kërkesat e paraqitura nga personeli në fushën TIK.
Asistencë Sektorit të Burimeve Njerëzore lidhur me nxjerrjen e raporteve nga
Sistemi i Access Control-it;

11.4. Sektori IT, Ministria e Mbrojtjes
11.4.1. Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare, Durrës
Sektori IT i QNOD-së përgjigjet për:







Mbajtjen në gatishmëri të pandërprerë të sistemeve të QNOD-së
Mbajtjen në gatishmëri të plotë të të gjitha pajisjeve elektronike në qendër.
Marrjen, përpunimin dhe menaxhimin e të gjithë informacionit të ardhur në
QNOD-së.
Hartimin e raportit të përditshëm për aktivitetin e QNOD-së dhe për situata të
veçanta.
Trajnimin e personelit të rrjetit të radiokomunikimit të gjithë institucioneve
pjesëmarrëse dhe bashkërenduese me QNOD-në.
Menaxhimin dhe mirëfunksionimin e pa ndërprerë të SIHVD (Sistemi i Integruar
i Vëzhgimit të Hapësirës Detare), në interes të personelit të shërbimit 24-orësh
në Sallën Operacionale në QNOD-së, i cili monitoron hapësirën detare dhe
drejton operacione me karaktere të ndryshme, etj.

Puna e bërë gjatë vitit 2018 është fokusuar në shërbimin cilësor të punës së personelit
inxhinier/teknik dhe operator të këtij sektori, në mbështetje të institucioneve
pjesëmarrëse në QNOD-së, trajnimeve të personelit të shërbimit të Policisë Kufirit dhe
Migracionit, Rojës Bregdetare, Antikontrabandës (Policia Doganore), kapitenerive të
porteve detare dhe mjedisit në Sallën Operacionale të QNOD-së, si dhe në bazë apo
terren; mbajtjes në funksionalitet dhe efikasitet të plotë të sistemeve të shkëmbimit të
informacionit, sistemeve të komunikimit, vëzhgimit dhe monitorimit duke realizuar
objektivat për vitin 2018.
Gjatë këtij viti puna në sektorin e IT-së ka vijuar në përputhje me planin vjetor të
QNOD-së. Aktiviteti i këtij sektori është zhvilluar njëkohësisht në disa drejtime, si
nevojë e vazhdueshme për modernizimin dhe përmirësimin e sistemeve si dhe
pajisjeve që bëjnë të mundur survejimin dhe monitorimin e hapësirës detare.
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Ruajtja e gatishmërisë dhe mirëmbajtja e sistemeve të monitorimit, detektimit,
komunikimit dhe përpunimit të të dhënave dhe informacionit ka qenë objekt i punës së
këtij sektori. Paralelisht me këtë punë janë zhvilluar ide dhe projekte, duke qenë në
kontakt të vazhdueshëm me zhvillimet teknologjike të kohës së sotme për të bërë
implementimin e tyre në sistemet ekzistuese, si dhe për të rritur shkallën e
ndjeshmërisë dhe detektimit të sistemeve.
Gjatë gjithë vitit ka vijuar puna për instalimin e sistemeve operative, si dhe konfigurimin
e tyre në sistemet kompjuterike që ndodhen në QNOD-së, përfshirë këtu edhe
kompjuterët e koordinatorëve institucionalë dhe oficerëve të shërbimit. Mbështetja
teknike për ta ka qënë e pandërprerë dhe u është dhënë zgjidhje në kohë defekteve
teknike. Është kryer në mënyrë periodike azhornimi i softeve dhe ndryshimet e
konfigurimeve. Kryhet kontrolli rutinë i sistemeve dhe programeve.
Në imazhin e mëposhtëm janë pasqyruar sistemet e instaluara në QNOD-së në
shërbim të institucioneve bashkëvepruese me QNOD-në për kontrollin e hapsirës
detare dhe zbatimin e detyrave dhe ligjshmërisë për detin.
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Në imazhin e mëposhtëm është pasqyruar platforma ndërinstitucionale apo
ndërministrore, si dhe sistemet e instaluara në QNOD-së në interes të tyre.

Database Operacional:
U dizajnua dhe u ndërtua një database për ruajtjen dhe organizimin e relacioneve mbi
çdo operacion detar, referuar kërkesave të koordinatorëve të institucioneve në QNODsë. Kjo mbetet një bazë të dhënash për gjithë operacionet e kryera në hapsirën detare
në interesë të gjithë institucioneve të mësipërme dhe ndihmon në zhvillimin e
analizave të ngjarjeve dhe analizës së rriskut.

Sistemi Radio-Komunikimit “TETRA”
Implementimi i Rrjetit të Radio Komunikimit “TETRA” është projekt i financuar nga
Delegacioni i BE-së në Shqipëri. Me anë të këtij sistemi bëhet e mundur komunikimi
në mënyrë të sigurt në brezin UHF midis mjeteve detare dhe qendrave përgjatë
bregdetit me sallën operacionale të QNOD-së. Gjithashtu, ky sistem mundëson
komunikimin e sigurtë midis mjeteve lundruese gjatë zhvillimit të operacioneve detare.
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Ky projekt shërben në rritjen e standardit të bashkëpunimit midis institucioneve që janë
pjesëmarrëse në këtë qendër. Me anë të fuqizimit dhe modernizimit të sistemeve dhe
pajisjeve të QNOD-së bëhet i mundur forcimi i komunikimit ndërinstitucional, duke
përfshirë edhe miradministrimin dhe përpunimin e informacionit të grumbulluar në
QNOD.
Sistemi TIMS në përdorim nga Policia Kufitare dhe Migracionit ka qenë në funksion.
Sistemi ‘Access Door’
Gjatë vitit është mirëmbajtur Serveri sistemit të aksesit “Access Door” dhe “Access
Control”, si dhe janë mirëmbajtur kamerat.
Ndër aktivitetet rutinë është kryer rregullisht mirëmbajtja e aparaturave qendrore,
monitorimi i serverave dhe dispeçerave, rregullimi i ushqimit të serverave të TETRAs nga rrjeti i brendshëm.
Është siguruar suport teknik të të gjithë aparaturave, kryesisht të sistemit të radiokomunikimit TETRA për zhvillimin e stërvitjeve të njëpasnjëshme që janë zhvilluar
kryesisht me Flotën e 6-shtë Amerikane, Stërvitja Simuluese në sallën operacionale,
etj.
Është realizuar instruktazh me personelin e shërbimit 24-orësh mbi përdorimin e
dispeçerave, radiove të sistemit të radio-komunikimit në brezin VHF dhe UHF, etj.
Është zhvilluar trajnimi me temë: “Shfrytëzimi i progamit të monitorimit dhe
komunikimit me institucionet që përdorin radiot e sistemit TETRA”. Tema u zhvillua
praktikisht me oficerët dhe operatorët që kryejnë shërbimet në Sallën Operacionale.
Gjatë prezantimit dhe praktikës me radio u ndalëm kryesisht në përdorimin e radiove
të modelit Sepura STP 8000 dhe SRG 3900; mbi format e komunikimit dhe
përzgjedhjen e grupeve; format e thirrjeve në grup dhe ato individuale; dërgimin e
mesazheve etj.
Trajnimi me personelin e institucioneve që kanë në përdorim radio të brezave UHF
dhe VHF për “Rregullat e komunikimit në radiodrejtim dhe radiorrjet”, si dhe praktikë
konkrete me korrespondentët sipas institucioneve përkatëse.
Në ambientet e “Delta Forcës”, në Vlorë, u krye trajnimi me temë ”Përdorimi i radiove
të sistemit TETRA”. Pjesëmarrës në këtë trajnim ishte personeli i PKM-së me 22
oficerë dhe rojes bregdetare me 25 oficerë e nënoficerë pjesë e ekuipazheve të
mjeteve lundruese. Trajnimi u përqendrua në mënyrë teorike dhe praktike mbi radiot
e dorës dhe stacionere të tipit MTP 850, MTM 5400 për PKM dhe radiove për mjete
detare të tipit SRG 3900 të instaluara në mjetet e rojes bregdetare.
Gjatë vitit që lamë pas, një nga arritjet që mund të përmendim është zhvillimi me
sukses i stërvitjes simuluese “ALBATROS-18” në bashkëpunim me Qendrën e
Simulimit në Akademinë e Mbrojtjes “Spiro Moisiu”, Tiranë. Kjo stërvitje u dha
mundësinë që stafi inxhinier/teknik dhe operator të testohej në njëfarë mënyre nga
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përfaqësuesit e NATO-s, por dhe të shpaloste aftësitë e veta për sigurimin në
vijueshmëri dhe me kapacitete të plota nëpërmjet pajisjeve dhe sistemeve për
shkëmbimin ndërinstitucional të informacionit dhe komunikimit, duke garantuar kështu
një komandim-drejtim të një niveli të lartë, referuar kërkesave të kohës. Vlera e kësaj
stërvitje, si dhe e stërvitjeve të tjera që u pasuan me flotën e 6-të qëndron në marrjen
dhe asimilimin e eksperiencave të përbashkëta, si dhe krijimin e një vizioni të ri për të
ardhmen.
Sa më sipër janë në kuadër të strategjisë së informatizimit dhe automatizimit të
veprimtarisë së QNOD-së. Për realizimin e kësaj strategjie këto sisteme janë
interaktivë dhe të lidhura me sisteme të tjera nëpërmjet rrjetit të mikrovalës, Sistemit
Radar, Sistemit AIS, Sistemit të Radiokomunikimit VHF dhe Sistemit të
Radiokomunikimit dhe Shkëmbimit të Informacionit UHF “Tetra”, etj. Kjo lidhje dhe ky
shkëmbim të dhënash ka bërë të mundur shmangien e ndërhyrjes apo ndryshimit të
të dhënave të transmetuara nga këto sisteme, duke sjellë sigurimin e plotë të tyre.
Të tjera:
Në zbatim të VKM-së Nr. 673, datë 22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencisë
Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, sektori IT ka punuar për hartimin e termave
të references për projektet TIK, si dhe hartimin e “Raportit të Analizës të Sistemeve
TIK” për QNOD-në si:
-

Sistemi i Radiokomunikimit “Tetra”
Sistemi i Bazës së të dhënave për Trafikun Detar
Rrjeti i Brendshëm LAN
Sistemi i Access Door/Access Control
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11.5. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Drejtoria e Menaxhimit TIK për Ministritë e Linjës është një drejtori e re e shtuar pranë
AKSHI-t, në përputhje me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 673, datë 22.11.2017
“Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit’, nenet 680 –
704 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.
Kjo drejtori përfshin Sektorin TIK të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.
Pranë këtij sektori ka punonjës të cilët janë përgjegjës për administrimin e
infrastrukturës, sistemeve dhe shërbimeve TIK në Ministrinë e Infrastruktures dhe
Energjisë, për ofrimin e shërbimit të asistencës të nivelit 1, për infrastrukturën fizike,
pajisjet TIK dhe funksionimin e sistemeve, me qëllim njohjen, administrimin,
menaxhimin e sistemeve dhe aseteve të nevojshme, për mbarëvajtjen e punës në këtë
institucion.
Disa nga detyrat kryesore të Sektorit IT janë:






Asistencë teknike për sistemin EDRMS, konfigurim kompjuterësh,
konfigurim i site-t të EDRMS-së për MIE-në sipas organigramës, trajnim dhe
asistencë përdoruesve;
Asistencë për sistemin e-aktet, konfigurim kompjuterësh, gjenerim
certifikate elektronike, asistencë dhe trajnim për përdoruesit;
Asistencë për infrastrukturën e-Gov, rrjetin e-Gov,
Krijim users në AD, konfigurim PC në rrjet etj.

Ndryshime janë berë kryesisht në infrastrukturën e të dy godinave të Ministrisë. Ka
patur probleme në infrastrukturë si nga ana funksionale ashtu edhe nga ana e sigurisë,
të cilat janë zgjidhur me ndërhyrjen e Sektorit IT, pranë Ministrisë së Infrastrukturës
dhe Energjisë në bashkëpunim edhe me AKSHI-n.

Përmirësimi i infrastrukturës së rrjetit në të dy godinat e MIE-s
Nga ana e Sektorit IT në MIE, është parë i nevojshëm dhe është bërë përmirësimi i
infrastrukturës së rrjetit, i cili konsiston në konfigurimin e lidhjeve midis pajisjeve dhe
optimizimin e procesit të punës së tyre që të punojnë në mënyrë sa më efikase.
Gjithashtu është marrë në konsideratë edhe back-up i linjave, në mënyrë që shërbimi
të jetë online edhe në rast avarie të pajisjeve.

Përmirësimi i sigurisë së rrjetit
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Punonjësit e Sektorit IT në MIE kanë bërë ndarjen e rrjetit në VLAN-e, ku secili prej
tyre ka funksionalitete të ndryshme. VLAN-et janë për Data, voice, trafikun e
serverëve, kamerave të sigurisë etj. Siguria është përmirësuar nëpërmjet konfigurimit
në mënyrë më të rregullt të firewall-it ekzistues në godinën nr.2, kurse në godinën nr.1
është vendosur një firewall, i cili është ngritur në një makinë virtuale.

Krijimi i një sistemi për monitorimin e logs të infrastrukturës në MIE nga stafi i
IT
Ky sistem është i implementuar në një makine virtuale, në Linux. Sistemi ka të instaluar
serverin për monitorimin e logs të pajisjeve të infrastrukturës si switch, router dhe
server. Sistemi është në gjendje të njoftojë nëpërmjet e-mailit stafin e IT-së në rastet
kur shfaqen logs me rëndësi kritike ose kur ka ndërprerje të shërbimit.

Krijimi i sistemit të monitorimit të rrjetit
Ky sistem është ngritur nga stafi i IT për monitorimin e rrjetit dhe kontrollin e anomalive
të ndryshme. Ky sistem mbledh të dhëna statistikore nga firewall nëpërmjet protokollit
netflow dhe i paraqet ato në formë grafike. Nëpërmjet këtij sistemi, mund të bëhen
backup-et e konfigurimit të pajisjeve të rrjetit, si dhe monitorimi i link-ut të lidhjes me
AKSHI-n.
Sistemet e Licencimit
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka dy sisteme elektronike, përkatësisht:



Sistemi i licencimit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme;
Sistemi i licencimit në fushën e studimit, projektimit, mbikëqyrjes e kolaudimit
të punimeve në ndërtim.

Këto sisteme kanë të publikuar në portalin unik qeveritar e-albania.al gjithsej 23 eshërbime, ku 9 shërbime i përkasin sistemit të licencimit në fushën e vlerësimit të
pasurive të paluajtshme dhe 14 shërbime i përkasin sistemit të licencimit në fushën e
studimit, projektimit, mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve në ndërtim.
Për këto dy sisteme, Sektori IT pranë MIE ka dhënë suport për:
-

Sektorin e Licencave;
Aplikantët (individë apo subjekte);
Sektorin e Asistencës për qytetarin pranë AKSHI-t.

Suport për Sektorin e Licencave
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Nga ana e Sektorit IT është dhënë suport në çdo moment për punonjësit e Sektorit të
Licencave në çdo rast që është kërkuar. Suporti i dhënë nga Sektori IT gjatë 2018 ka
qenë konkretisht për:
-

problemet me mosaksesimin e sistemit nga punonjësit (8 herë për të dy
sistemet);
problemet për hapjen e ndërfaqes back end për punonjësit për shkak të
problematikave të ndryshme, p.sh: Makina virtuale down, probleme me rrjetin
etj, në bashkëpunim me firmën e suportit dhe me AKSHI-n ( rreth 50 herë gjatë
vitit për të dy sistemet e licencimit);

Suport për aplikantët
Në rastet kur aplikantët (qoftë individë apo subjekte) e kanë patur të pamundur të
bëjnë aplikimin nga kompjuteri i tyre, i janë drejtuar Sektorit të Licencave për ndihmë.
Punonjësit e këtij Sektori i kanë adresuar pranë Sektorit IT për asistencë të
mëtejshme, pasi është pretenduar nga aplikanti që shërbimet kanë probleme, nxjerrin
‘errors’ të ndryshëm apo nuk hapen fare. Nga ana e Sektorit IT i është dhënë suport
në të gjitha rastet e dala, që me përafërsi shkojnë rreth 300 aplikime për të dy sistemet
gjatë vitit 2018.

Suport për Sektorin e Asistencës për qytetarin pranë AKSHI-t
Sektori IT, pasi është konsultuar me punonjësit e Sektorit të Licensave në MIE kanë
kthyer përgjigje sipas kërkesës /ankesës ose drejtpërdrejt aplikantit ose drejt Sektorit
të Asistencës se Qytetarit per portalin e-Albania. Rastet e ndërveprimit mes Sektorit
IT, Sektorit të Licensave dhe Sektorit të Asistencës për Qytetarin kanë qenë disa, ku
rreth 130 raste kanë qenë ankesa për problematika të ndryshme të sistemeve, kurse
rreth 90 të tjera kanë qenë kërkesë për informacion në lidhje me statusin e aplikimit,
kur duhet të paraqiten për të tërhequr licensën, për të kërkuar faturën e pagesës për
shërbimet që kërkojnë, etj.

Suport për Hartën Dixhitale të Venddepozitimeve të Mbetjeve Urbane
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka në zotërim të saj Hartën Dixhitale të
Venddepozitimeve të Mbetjeve Urbane, e cila është e regjistruar si databazë
shtetërore pranë ARK/AKSHI dhe është në përdorim nga Sektori i Mbetjeve pranë këtij
institucioni. Kjo hartë është e hapur për publikun dhe ndërvepron me gjeoportalin e
ASIG.
Për këtë sistem, Sektori IT ka dhënë suportin e saj për:
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Nxjerrjen e raporteve mujore për këtë hartë nga firma e
suportit/mirembajtjes, raport që i dërgohet më pas Sektorit të Mbetjeve (12
herë gjatë vitit);
Ringritjen e subdomain kostot.zhvillimiurban.gov.al dhe
mbetjet.zhvillimiurban.gov.al në raste problematikash;

11.6. Departamenti i Administratës Publike
Regjistri Qendror i Personelit
Regjistri Qendror i Personelit është një bazë unike të dhënash elektronike, në të cilën
ruhet, përpunohet dhe menaxhohet kryesisht informacioni për burimet njerëzore në të
gjitha institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e
qeverisjes vendore.
Regjistri Qendror i Personelit menaxhohet nëpërmjet sistemit HRMIS - Human
Resources Managment Information System ose Sistemi i Menaxhimit të Informaciont
për Burimet Njerëzore.
Baza Ligjore
-

-

Ligji nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar.
Vendimi Nr. 117, datë 5.3.2014 i Këshillit të Ministrave “Për përmbajtjen,
procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit e të Regjistrit Qendror të
Personeli”.
Udhëzim Nr.4 Datë 13.12.2016 “Për formën, elementët dhe plotësimin e
borderosë së pagave për njësitë e qeverisjes së përgjitshme”

Regjistri Qendror i Personelit
-

-

Krijohet dhe administrohet nga Departamenti i Administratës Publike.
Përmban informacion për strukturën e të gjitha institucioneve të administratës
shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore.
Është një bazë unike të dhënash elektronike, e cila menaxhon informacionin
për burimet njerëzore.
Shërben si burim planifikimi dhe informacioni për pagat dhe pagesat e
nëpunësve publikë.
Për institucionet e administratës shtetërore të dhënat për strukturën e
institucionit dhe skemat e pagave hidhen në sistem nga Departamenti i
Administratës Publike.
Për institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore, Departamenti i
Administratës Publike pasqyron skemat e pagave. Të dhënat për strukturën e
institucionit hidhen në sistem nga hidhen nga njësitë e burimeve njerëzore të
institucioneve.
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HRMIS ndërvepron me bazat e të dhënave të:
-

Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile,
Sistemit të Thesarit

HRMIS parashikohet të ndërveprojë me:
-

Institutin e Sigurimeve Shoqërore,
Drejtorinë e Tatimeve në Ministrinë e Financave.

HRMIS – Moduli Institucioni, Struktura dhe Organika
-

Menaxhimi i listës së institucioneve bëhet nga Departamenti i Administrates
Publike.
Përmban strukturën dhe organikën e institucioneve të administratës shtetërore,
institucioneve e pavarura dhe njësive të qeverisjes vendore.

HRMIS – Moduli Punonjësi
-

Përmban dosjen personale të çdo të punësuari në institucionet e administratës
shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore.
Plotësimi, përditësimi i vendeve të punës me punonjës dhe i dosjes së
punonjësit bëhet nga burimet njerëzore të çdo institucioni.

HRMIS - Moduli Pagat
-

Gjeneron borderonë e punonjësve të institucionit në mënyrë elektronike.
Hedhja dhe menaxhimi i skemave të pagave bëhet nga Departamenti i
Administratës Publike
Përllogarit në mënyrë të qendërzuar ndryshimin e skemave të pagave, duke
shmangur gabimet në interpretim.

HRMIS - Moduli Raporte
-

HRMIS gjeneron rreth 50 raporte për të gjithë modulet e tij. Raportet gjenerohen
në nivel Administratori (DAP-i) dhe në nivel institucioni (User-i).

HRMIS - Moduli Administrimi
-

Seksioni i Administrimit është moduli ku të dhënat që shërbejnë si referencë
për përdorimin e sistemit, mund të shtohen, ndryshohen apo fshihen.
Ky modul menaxhon administrimin e roleve dhe përdoruesve të sistemit. Në
sistem aktualisht janë rreth 800 përdorues të niveleve të ndryshme.

Për vitin 2018
Numri i institucioneve të reja në sistemin HRMIS është 218.
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Grafiku 29 Numri i institucioneve të reja në sistemin HRMIS
Numri i të gjitha pozicioneve të punës të pasqyruara në sistem është 10 500.
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Grafiku 30 Numri i pozicioneve të punës
Në sistem rezultojnë 17000 dosje punonjësish.

120 | F a q j a

Dosje Punonjësish në HRMIS sipas Viteve
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Grafiku 31 Nr. dosje punonjësish
Janë organizuar rreth 40 trajnime për punonjësit e institucioneve për modulet
“Punonjës” dhe “Paga”.
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Grafiku 32 Trajnime për punonjësit e institucioneve
Gjatë vitit është realizuar me sukses për 90 institucione, gjenerimi i borderosë,
urdhërshpenzimeve dhe transfertave bankare për pagat e punonjësve nëpërmjet
sistemit HRMIS.
Janë krijuar rreth 200 përdorues te rinj në sistem duke përfshirë përdorues për burimet
njerëzore dhe financave.
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Usera të rinj në HRMIS sipas viteve
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Grafiku 33 Përdorues te rinj në sistem
Janë pasqyruar në sistem rreth 200 diploma dhe 150 kualifikime të raportuara nga
perdoruesit e sistemit.
Janë mbështetur me suport të gjithë përdoruesit për probleme të ndryshme në lidhje
me aksesimin e sistemin, hedhjen e të dhënave, llogaritjen e pagave etj.
Duke bashkëpunuar me kompaninë zhvilluese të sistemit HRMIS për zgjidhjen e 300
problematika të raportuara nga përdoruesit kemi testuar dhe aprovuar ndryshimet për
çdo incident.
Një tjeter aspekt i punës së realizuar është dhe mirëmbajtja e infrastrukturës
elektronike të Departamentit të Administratës Publike.
Në këtë kuadër kemi dhënë support teknik për të gjithë infrastrukturen e elektronike të
Departamentit, si:
-

Instalimi i të gjithe infrastrukturës në godinën e re të Departamentit,
Suport për zgjidhjen e problemeve me internetin dhe komunikimin e
brendshëm,
Suport për zgjidhjen e problem me e-mailin, printerat dhe pajisjet e tjera,

Janë përgatitur termat e references për kontratën e “Mirëmbajtja e Sistemit të
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Administratës Publike”. Është lidhur kontrata me
kompaninë zhvilluese dhe ka filluar zbatimi i saj.
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11.7. Sektori IT në Ministrinë e Drejtësisë
Nga stafi i Sektorit IT në Ministrinë e Drejtësisë është ofruar asistencë e vazhdueshme
sipas nevojave për infrastrukturën fizike, pajisjet TIK dhe funksionimin e sistemeve në
administrimin e ministrisë si më poshtë:
-

-

-

-

-

-

Asistencë teknike stafit të MD-së, sipas kërkesave dhe nevojave të paraqitura
pranë sektorit (Helpdesk);
Asistencë teknike stafit të MD-së në lidhje me sistemet elektornik që ata
përdorin;
Mirëmbajtja e rrjetit kompjuterik dhe e pajisjeve elektronike të MD-së;
Vendosja e të gjithë kompjuterave të punonjësve të ministrisë në GOVNet, si
dhe instalimi i programeve të licensuara, të nevojshme për mbarëvajtjen e
punës;
Instalimi i sistemeve të sigurisë dhe ruajtjes së informacionit në bashkëpunim
me Drejtorinë e Sigurisë tek AKSHI;
Azhornimi i me informacion i ëebsite-it ëëë.drejtesia.gov.al sipas kërkesave
nga stafi i autorizuar i ministrisë;
Asistencë në përdorimin e platformës e-aktet dhe përdorimin e nënshkrimit
elektronik në bashkëpunim të vazhdueshëm me Drejtorinë e Sisteme e-Gov në
AKSHI;
Asistencë teknike institucioneve të varësisë, disa prej të cilëve një pjesë të stafit
e kanë të vendosur në mjediset e ministrisë, sipas nevojave që ata kanë pasur;
Asistencë Sektorit të Burimeve Njerëzore lidhur me nxjerrjen e raporteve nga
Sistemi i Access Control-it;
Gjatë vitit 2018 është analizuar në mënyre të detajuar rrjeti fizik në MD duke
identifikuar të gjitha nevojat për përmiresim, si dhe janë dhënë propozime
konkrete që pritet të realizohen për 2019.
Gjatë vitit 2018 është raportuar në drejtim të Ministrisë së Drejtësisë mbi
situatën në fushën TIK: Projekte te përfunduara dhe në proces, zhvillime, arritje,
problematika…etj.
Në kuadër të procesit të kalimit të kapitalit, bazuar në VKM Nr. 673, datë
22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit”, i ndryshuar janë analizuar në detaje të gjitha Sistemet
Elektronike që aktualisht janë nën administrimin e Ministrisë së Drejtësisë, duke
identifikuar e raportuar problematikat, duke bëre zgjidhje konkrete si dhe duke
propozuar përmirësime të mëtejshme.
Në kuadër të ndryshimeve apo shtesave në legjislacion, si dhe bazuar në
funksionet e reja apo aktuale e nevojat që ministria ka paraqitur ka filluar puna
për realizimin e disa projekteve të reja si: Ndërtimi i Regjistrit Elektronik të
Ekspertëve në Gjykata dhe Regjistri Elektronik për të Miturit.
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-

-

-

Pas evidentimeve të situatës lidhur me gjendjen dhe numrin e pajisjve
elektronike (kompjuterë, laptop, MFD, skanera, fotokopje, printera), me qëllim
përmirësimin e kushteve të punës së stafit të MD-së, u propozua blerja e disa
pajisjeve të reja sipas buxhetit të parashikuar nga MD-ja. Kjo gjë u realizua me
prokurimin e përqendruar të pajisjeve TIK për vitin 2018, realizuar nga AKSHI
dhe ka përmirësuar pjesërisht.
Stafi i Sektorit IT në Ministrinë e Drejtësisë ka marrë pjesë në të gjitha grupet e
punës, ku janë caktuar duke bashkëpunuar ngushtë edhe me stafin e ministrisë
apo institucioneve të varësisë.
Stafi IT përkatës ka ofruar asistencë noterëve mbi nevojat apo problematikat
që kanë pasur lidhur me Regjistrin Noterial Shqiptar (RNSH);
Stafi IT përkatës ka ofruar asistencë Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit
mbi nevojat apo problematikat që kanë pasur lidhur me sistemin ALBIS;
Stafi i IT ka bashkëpunuar ngushtë me Operatorët Ekonomik që ofrojnë
shërbimet e mirëmbajtjes për disa prej sistemeve të MD-së;
Kanë përfunduar me sukses projektet “Informatizimi regjistrave Themeltare te
Periudhës se Dënimit” dhe “ Dixhitalizimi i Sistemit të Shërbimit të Provës”
U realizua një pjesë e implementimit, për kontratën me objekt “Krijimi i sistemit
të QBZ”.

11.8. Sektori i IT Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Në përmbushje të detyrimit ligjor po paraqesim raportin vjetor mbi veprimtarinë e
Sektorit IT pranë MASR të zhvilluar gjatë periudhës prill - dhjetor 2018.
Sektori IT pranë Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë është krijuar sipas Vendimit
nr. 673, datë 22.11.2017 “Për Riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit”. Sektori IT pranë Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë është pjesë e
Drejtorisë së Marrëdhënieve e-GOV me Institucionet dhe përbëhet nga një përgjegjës
dhe dy specialistë.
Ky sektor ka si funksion kryesor ofrimin e suportit për identifikimin dhe zgjidhjen e
problemeve ose çështjeve teknike që stafi i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë
has gjatë përmbushjes së detyrave të përditshme.
Sektori IT pranë MASR është përgjegjës për konfigurimin, administrimin dhe
mirëmbajtjen infrastrukturës WAN/LAN dhe serverave e shërbimeve të lidhura me ta,
në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
Gjithashtu ky sektor bën analizimin e kërkesave teknike për të përcaktuar kapacitetet,
shërbimet dhe disponueshmërinë e sistemeve të ministrisë, si dhe dokumenton
problemet dhe zgjidhjet teknike për t’i përdorur si referencë në të ardhmen.
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Gjatë periudhës prill-dhjetor 2018 sektori IT ka arritur të zgjidhë detyrat dhe problemet
që janë hasur në përputhje me përgjegjësitë që ky sektor ka.
Aktualisht, kompjuterat e punonjësve të ministrisë janë në domain-in gov.local dhe
janë të pajisur me antivirus, sistem operativ dhe programe të licensuara.
Më poshtë paraqesim të detajuar problemet e hasura gjatë kësaj periudhe të ilustruara
edhe me grafikë.

Nr

Punët e kryera

1

Publikime në faqen web të MASR me kërkesë të drejtorive dhe kabinetit 87
të Ministrit

2

Përditësime në faqen web të MASR me kërkesë të drejtorive dhe 5
kabinetit të Ministrit

3

Asistence teknike formatim kompjuteri

20

4

Asistence teknike instalim antivirusi

30

5

Licensimi i Windows 10

5

6

Asistencë teknike për sistemin e e-akteve

13

7

Asistencë teknike për sistemin e-Leje

2

8

Asistencë teknike skaner

32

9

Asistencë teknike internet

72

10

Krijim user-i në AD dhe mailbox

10

11

Përditësim i userave në Active Directory

8

12

Asistencë teknike programe

97

13

Asistencë teknike përpunim dokumentacioni

157

14

Asistencë teknike për akses në portalin e Komunikimit Publik

1

15

Asistencë teknike mail

292

16

Asistencë teknike PC

154

17

Asistencë teknike reset user

102

18

Asistencë teknike printer

247

19

Asistencë teknike në kthimin e dokumenteve për usb me virus

3
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Sasia

20

Asistencë teknike instalim i Microsoft Visio Professional

1

21

Asistencë teknike mbi procesin e përzgjedhjeve të teksteve shkollore 4
klasa 4 dhe 9

22

Asistencë teknike mbi Sistemin e Thesarit tek zyra e buxhetit në MASR, 3
Komunikimi me Specialistet TIK të MFE

23

Asistencë teknike për instalimin e kontrollit gjuhësor të Microsoft Office 3
2010 dhe 2013 për punonjësit e MASR

24

Asistencë teknike për aksesimin e portalit e-Albania

25

Asistencë teknike për instalimin e kontrollit gjuhësor të Microsoft Office 3
2010 dhe 2013 për punonjësit e MASR

26

Asistencë teknike për përgatitjen e sallës së mbledhjeve për takime

17

27

Asistencë teknike rinovim certifikate të e-akteve

5

28

Manuali i proceseve të punës i hartuar dhe miratuar për drejtorinë / 1
institucionin për vitin 2018

29

Gjurmët e auditimit të hartuar dhe miratuar për procedurat/proceset 1
kryesore të punës në drejtorinë/institucionin për vitin 2018

30

Asistencë teknike për Platformën e Bashkëqeverisjes

31

Asistencë teknike për konfigurim Wireless router për sallën e 4
mbledhjeve

32

Asistencë teknike për programin e buxhetit

5

33

Mbledhje të ndryshme për trajnim të stafit të MASR

3

34

Ndërrim paisjesh të PC (RAM, Harddisk, Bllok ushqimi, DVD, Kartë 30
Grafike/Rrjeti)

35

Ndërrim pjesesh të printerave (Toner, Dram, Tray)

45

36

Asistencë teknike Financa 5

10

37

Asistencë teknike për konfigurimin e PC si përdorues hartues të 5
sistemit të e-akteve

1

2

Më poshtë, gjendet një përmbledhje e detajuar grafike e treguesve statistikore mbi
punët kryesore të kryera për periudhën Prill – Dhjetor 2018. Nga grafiku shihet se
përqindjen më të madhe e zë asistenca teknike mbi e-mail-et, asistenca teknike për
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printer dhe skaner, ndërrimi i pjesëve të tyre si (Toner, Dram, Tray, Konfigurimi i
pajisjeve printer, skaner), etj

Grafik mbi punët kryesore

2%8%
4%
10%
25%

14%
13%

24%

Publikime

Mail

Printer-Scaner

PC

Përpunim Dokumentacioni

Active Directory

E-Aktet

Soft Financa 5 + Sistemi I Buxhetit

Grafiku 34 Punet e kryera
Më poshtë, paraqitet në përqindje nëpërmjet Grafikut 2 asistenca për suport
Hardware dhe ato Software, ku përqindjen më të larte e zë asistenca për Software
(60%).
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Hardware VS Software

40%
Software

60%

Hardware

Grafiku 35 Hardware VS Software

11.9. Drejtoria TIK e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë
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 TIK
e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë përbëhet nga katër sektorë:
3.
4.
5.
6.

Sektori i Menaxhimit të Sistemit të Integruar Financiar
Sektori i Menaxhimit të Thesarit dhe Aplikimeve të tjera
Sektori i Zhvillimit, Mirëmbajtjes dhe Sigurisë së Infrastrukturës
Sektori i Helpdeskut dhe Monitorimit

Drejtoria e TIK e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë planifikon, organizon,
zhvillon, bën implementimin, menaxhimi, dizenjimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të
përpunimit të informacionit financiar të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë,
integrimi i tyre me strukturat paralele nëpërmjet implementimit të një strategjie bazuar
në teknologjinë e informacionit gjithnjë e në rritje.

11.9.1. Sektori i Menaxhimit të Sistemit të Thesarit dhe Aplikimeve të tjera
1- Sistemi Informatik Financiar Qeveritar
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Nëpërmjet këtij sistemi realizohet procesi i ekzekutimit të buxhetit të shtetit dhe
raportimi financiar i Qeverisë bazuar në rregullat e kontrollit të brendshëm financiar
dhe standardet kontabile në fuqi në Republikën e Shqipërisë për financat publike.
Gjatë ketyre viteve ky sistem ka pësuar zhvillime të mëtejshme të nevojshme lidhur
me funksionalitet e tij në përputhje me kërkesat e reja në procesin e ekzekutimit të
buxhetit dhe raportimit financiar. Një pjesë e rëndësishme e kontratave të vitit 2018
me objekt “Mirëmbajtja e sistemit të thesarit dhe blerja e licensave Oracle” për sistemin
e thesarit është garantimi i sigurisë dhe vijueshmërisë së sistemit nëpërmjet licensimit
të tij. Komponentët kryesorë të sistemit të thesarit për të cilët të ofrohen shërbimet e
mirmbajtjes përfshijnë:
a. Sistemi i thesarit Oracle E-Business Suite (12.1.3)
b. Komponentët Harduerë mbi të cilët mbështetet sistemi financiar i Thesarit
c. Sistemet Operative të instaluara në Hardware-in e infastrukturës së sistemit të
thesarit
Nga ky produkt Ministria e Financave dhe Ekonomisë përdor modulet financial dhe
purchasing, Oracle Discoverer, Oracle Application Server, Oracle Database Server
Enterprise Edition, Oracle Real Application Cluster – One Node, Oracle Secure
Backup. Për të gjitha këto produkte, Ministria e Financave dhe Ekonomisë siguron
suportin vjetor të licencave përkatëse. Nëpërmjet licensave sigurohet mirëmbajtja e
Sistemit të Thesarit, në çdo komponent të tij databazë dhe aplikacion, me qëllim
sigurimin e vazhdimësisë së punës me të gjitha shërbimet e ofruara nga ky sistem.
Komunikimi me sistemet e tjera
Gjatë vitit 2018 është bërë përditësimi i ndërfaqeve për integrimin me ESB (Enterprise
Service Bus) / GG (Government Gateway). Mundësimi i komunikimit me i sistemit të
thesarit me institucionet që tashmë kanë sisteme elektronike është azhornuar dhe
është në gjendje që të lidhet me komponentin DIS (Department Integration Server) të
platformës së ndërveprueshmërisë (ESB – Enterprise Service Bus), për të mundësuar
shkëmbimin me palët e treta infrastrukturë e ngritur pranë AKSHI-t.
Arkitektura e ndërveprimit përfshin këto komponentë kryesore.
-

-

Enterprise Service Bus (ESB)
CA server për gjemnerimin e certifikatave të brendshme te platformës së
ndërveprimit Aktive Directory për ruajtjen e të gjithë përdoruesve të shërbimeve
të platformës si dhe përdoruesit që aksesojnë platformen për mirmbajtjen e saj
SCOM Server për monitorimin e serverave të platformës së ndërveprimit dhe
DIS
DIS servera të AKSHI-t dhe Institucioneve

2- Sistemi i ish të Përndjekurve Politikë (ISHPP)
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Sistemi i ish të Përndjekurve Politikë ka sjellë rritjen e transparencës ndaj këtij grupi
gjithashtu dhe ka garantuar transparencë në administratën shtetërore, ofrimin e
informacionit dhe shërbimeve të qeverisjes elektronike, si dhe ndërveprim midis
bazave të dhënave shtetërore. Të gjithë informacionet në lidhje me pagesat e kryera
gjatë vitit 2018 janë publikuar në linkun e Web-it të Ministrisë së Financave dhe
ekonomisë
në
(http://www.financa.gov.al/al/legjislacioni/buxheti-thesariborxhi/thesari/pagesat-per-ish-te-denuarit-politik-te-regjimit-komunist).
Gjithashtu sistemi i të Përndjekurve ofron edhe komunikimin me portalin e-Albania në
të cilën publikohen nëpërmjet web-services të gjithë përfituesit dhe shpërndarjen e
buxhetit 2018 për këtë kategori të dënuarish. Ky shërbim u mundëson qytetarëve të
cilët kanë statusin e ish të përndjekurit politikë të shikojnë, nëpërmjet portalit unik
qeveritar, detajet e dosjes së tyre. Linku i publikimit të këtij shërbimi eshte: https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10005 .
Gjatë vitit 2018 kanë ndryshuar ligjet në lidhje me përparësinë dhe numrin e kësteve
që përfitojnë trashëgimtarët dukë e rritur numrin e kësteve. Për përshtatjen e
legjislacionit në fuqi me sistemin është bërë zhvillim i sistemit në mënyrë që kategoritë
përfituese të marrin këstin e rradhës në kohë dhe pa vonesa.
Nëpërmjet Platformës ‘ONE STOP SHOP’ për nënpunësit qeveritar është bërë e
mundur zvoglimi i numrit të dokumentacionit hard-copy që dorëzohet nga qytetarët.
Nëpërmjet kësaj platforme punonjësit mund t’i sigurojnë vetë pjesën më të madhe të
certifikatave që qytetarë duhet të dorëzojnë për përfitimin e këstit.

3- Sistemi DMFAS (Debt Management Financial Analysis System)
Sistemi mbështet Drejtorinë e Drejtimit të Borxhit Publik në Ministrinë e Financave për
ruajtjen e të dhënave financiare për marrëveshjet e kredive, kreditorët e jashtëm,
huamarrësit, disbursimet, pagesat, kurset e këmbimit. Gjatë vitit 2018 është bërë e
mundur ndërveprimi i sistemit të borxhit më sistemin e pagesave të thesarit. Ky
ndërveprim ka mundësuar ekzekutimin e pagesës së borxhit direkt nga sistemi i
thesarit.
Shërbimet që dërgojnë informacione në DMFAS.
Në vijim është lista e shërbimeve të kërkuara, të klasifikuara nëse ato janë duke
siguruar informacion nga sistemi DMFAS ose duke dërguar informacion në sistemin
DMFAS.
1. Të dhënat e referencës (kurset e këmbimit, llogaritë bankare, normat e
interesit)
2. Operacionet e shërbimit të borxhit
3. Disbursimet
4. Informacioni i huasë
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5. Informacioni i transhit
a. Disbursimet e vlerësuara
6. Informacioni i ankandit
a. Detajet e ankandit
b. Ofertat e pranuara nga Ankandi / Ofertuesi
c. Ofertat e pa pranuara nga Ankandi / B
Web Service detajon secilën prej shërbimeve të listuara më sipër, duke siguruar
parametrat e kërkuar dhe objektet e lidhura me bazën e të dhënave. Kudo që është e
zbatueshme do t'i referohet rregullave të kërkuara të validimit. Të gjitha shërbimet do
të përdorin një sërë parametrash standarde për të marrë autorizimin për të hyrë në
bazën e të dhënave dhe për të siguruar, kur aplikohet, një kod transaksioni që tregon
nëse kërkesa ishte e suksesshme apo jo.
Shërbimet që nxjerrin informacion nga DMFAS
Në vijim është lista e shërbimeve që ofrojnë informacion nga sistemi DMFAS:
1. Të dhënat e referencës
a. Kurset e këmbimit.
Ky shërbim do të kthejë një listë të kurseve të këmbimit të përbërë nga kodin e
monedhës, datën efektive dhe vlerat e normës bazuar në monedhën bazë dhe
monedhën vendase (siç ruhet në tabelën e bazës së të dhënave). Nëse një vlerë
nevojitet, data e fillimit dhe data e përfundimit do të jenë të barabarta dhe lista e
kodeve të monedhës do të përmbajë një vlerë.

4- Sistemi REMIP (Regjistri Elektronik i Monitorimit te Investimeve Publike)
REMIP është një sistem që siguron regjistrimit elektronikë të projekteve për investimet
publike.
REMIP ofron një menaxhimin të kompletuar të investimeve publike duke siguruar:
-

Menaxhim të projekteve
Menaxhim të palëve në projekte
Raportimet
Menaxhim të përdoruesve
Njoftimet dhe mesazhet

Menaxhimi i projekteve përfshin aktivitet si shtimi i një projekti të ri ku kemi mundësi
të zgjedhim nëse duam të shtojmë një projekt me financim të brendshëm apo do të
jetë projekt me finacim të huaj. Për këto projekte që shtojmë kemi mundësi të editojmë
të dhenat nese ndryshojnë. Gjithashtu kemi mundësi për cdo projekt të raportojmë
progresin e tij, të përcaktojmë objektivat dhe komponentët që lidhen me projektin.
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Gjatë vitit 2018 janë siguruar një sërë lehtësirash në lidhje me projektet e rregjistruara
në sistem dhe realizimin e tyre të shprehur në përqindje. Duke qënë se sistemi REMIP
përdoret nga të gjitha ministritë e linjës përmirësimi i sistemit ka sjellë lehtësi në
raportimin e projekteve dhe në ndjekjen e zhvillimit të tyre.

11.9.2. Sektori i menaxhimit të Sistemit të Integruar Financiar
Projekti AFMIS (Informacion i Përgjithshëm)
-

Financohet nga donatorët (Zvicër, Suedi, BE)
Menaxhohet nga Banka Botërore
Modulet (AGFIS, MTBP, PIM, BPPM, Web Portal, Arkiva Elektronike)
Integrime ndërmjet sistemeve të financave publike (AGFIS me PBA, MB,
HRMIS, APP, Dogana)

Koha e zbatimit të Projektit (Disa data të rëndësishme)
-

Termat e references u përgatitën në 2016
Lidhja e kontratës me kompanine zhvilluese të sistemit në 2017
Dokumenti i zgjidhjes teknike në mars 2018
Zhvillimi i sistemit nga kompania zhvilluese prill-korrik 2018
Testimi gusht-shtator-tetor 2018
Trajnimet- tetor-nëntor-dhjetor 2018
Kalimi live- janar 2019
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AFMIS

Bazat e te Dhenave dhe
Aplikimet AFMIS

Modulet funksionale AFMIS

Data Warehouse & Data
Analytics

Institucionet Buxhetore
Administrimi i Sistemit

Nderfaqet AFMIS

AGFIS Nderfaqja

Moduli MTBP

Menaxhimi i perdoruesve
dhe te dhenave

Nderfaqja EAMIS
Moduli PIM

Postimet Web
Nderfaqja IPSIS

Vazhdimesia e Biznesit
Moduli BPPM
Nderfaqja HRMIS/Pagat

AFMIS
Web Portal

Nderfaqet GDT, Tatimet
Doganat, PPA

Figura 13. Skema e AFMIS

Arsyet e implementimit të AFMIS
-

-

-

-

Ministria e Financave dhe Ekonomisë në bashkëpunim me palët e tjera të
interesuara (Kryeministrinë, ministritë e linjës, institucionet buxhetore online
dhe offline, TDO Tiranë dhe rrethe) kanë propozuar një qasje të re për
menaxhimin e integruar financiar, një skemë gjithëpërfshirese, një zgjidhje
plotësisht të integruar, homogjene, për të mbuluar fushat e strategjisë,
planifikimit dhe buxhetimit, të cilat do të ndërlidhen me Strategjitë Kombëtare,
Sektoriale dhe Ndërsektoriale.
Realizimin e lidhjes së Planifikimit Strategjik dhe Buxhetimit, ndarjen e buxhetit
dhe informacionin në lidhje me projektet ndërmjet të gjithë palëve të interesuara
Sistemi është modernizuar dhe optimizuar, duke minimizuar punën manuale,
duke e bërë rrjedhën e të dhënave pa ndërprerje, nga fillimi i procesit deri në
përfundimin e tij, dhe duke ofruar aftësi për ndjekjen në kohë reale të cdo
operacioni që do të ndodhë në sistem.
Ofrimin e një pasqyrë gjithëpërfshirëse dhe të plotë të projekteve për të gjitha
palët e interesuara, si për qeverinë, ashtu edhe për homologët e jashtëm
(donatorët dhe përfituesit).
Reduktimin e kompleksitetit te arkitektures IT, duke e përqasur me sistemet
financiare më moderne
Monitorimin e performancës së programeve dhe projekteve të investimeve
sipas treguesve financiarë dhe jofinanciarë
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-

-

-

Maksimizimin e benefiteve të marra nga aplikacionet ekzistuese të Thesarit
(maksimizimi i vlerës së investimeve fillestare duke i zgjeruar këto procese nga
dimensioni i kontabilitetit në fushën e menaxhimit të vërtetë financiar)
Zbatimin e strukturave të reja të sigurisë “umbrella type”, për të mbuluar të
gjitha aplikacionet, ndërsa përdoruesit tani janë në gjendje të përdorin një profil
identifikimi të vetëm dhe të sigurtë për të aksesuar të dhënat në çdo fazë të
procesit.
Aksesimin e të dhënave dhe ndërveprim të thjeshtë dhe lehtësisht të
kuptueshëm për përdoruesit

Komponentët përbërës të sistemit AFMIS (Internal)
-

-

Komponenti i Sistemit Informatik Financiar i Qeverisë (AGFIS) - Do të
integrohet dhe përshtatet me sistemin ekzistues SIFQ (Sistemin Informatik
Financiar )
Komponenti i Përgatitjes dhe Planifikimit të Buxhetit Afatmesëm (MTBP)Modul i ri
Komponenti i Menaxhimit të Investimeve Publike (PIM)- Modul i ri
Komponenti i Monitorimit të Projekteve dhe Buxhetit (BPPM) - Modul i ri
Web-Portal (Data Warehouse)
Arkiva Elektronike

Integrimi me sisteme të tjera (External)
-

IPSIS – Për planifikimi strategjik, PPR, objektivat, programet e Qeverisë
HRMIS - Për automatizimin e importimit të transaksioneve për pagat
EAMIS - Për projektet e financuara nga donatorët nga menaxhimin e ndihmës
së huaj
DMFAS - Për menaxhimin e borxhit publik në procesin e menaxhimit të parasë
Agjencis e Prokurimeve Publike (e-Procurement) - Për ndarjen e buxhetit në
dispozicion të procesit të prokurimit publik
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave – Për përmirësimin e ndërfaqes
ekzistuese me AGFIS
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve – Për përmiresimin e ndërfaqes
ekzistuese me AGFIS

Palët e përfshira (Stakeholders)
-

Kryeministria
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Drejtoria e Përgjithshme të Doganave
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-

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Brendshme
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Kulturës
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Ministria e Shtetit për Diasporën
Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes
Keshilli i Ministrave
Bashkia Tiranë
36 TDO
AKSHI
Drejtoria e Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Komiteti Shtetëror për Kultet
Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Policia e Shtetit
Prokuroria e Përgjithshme
Zyra e Administratës së Buxhetit Gjyqësor
Njësitë Shpenzuese BI online dhe offline
ARSH

Ndryshime të rëndësishme në sistem

AGFIS - Do të integrohet dhe përshtatet me sistemin ekzistues SIFQ
-

Ndryshimi i planit kontabël për kodin e output-it
Implementimi i kodit të output-it në fushën e kodit të projektit

WEB-PORTAL (Arshiva Elektronike)
-

Ngarkimi në Web Portal i dokumenteve justifikues të transaksioneve të
ekzekutimit të buxhetit të skanuara paraprakisht
Ekzekutimi i raporteve nëpërmjet WP
Gjurmimi në WP i fazave të ekzekutimit të transaksionit në SIFQ
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MTBP – Modul i ri
-

Detajimi i buxhetit sipas Ministrive të Linjës dhe i gjithë procesi i PBA-së;
Monitorimi dhe regjistrimi i shpenzimeve aktuale do të bëhet me kodin e
output-it, jo me kodin e projektit;
Shtimi ose fshirja e objektivave ekzistuese;
Lidhja ndërmjet aktiviteteve dhe “Policy Goals” do të realizohet nëpërmjet
outpute-ve dhe objektivave të programit;
Ndërlidhje me AGFIS, dërgohen të dhëna për ekzekutimin e PBA-së në
AGFIS dhe konfirmohet ekzekutimi.

PIM – Modul i Ri
-

Regjistrimi i të gjithë projekteve (projektfishat), pavarësisht nga burimi i
financimit;
Miratimi brenda institucioneve (ministrive të linjës) dhe dërgimi në MoFE;
Ndërlidhje me sistemin IPSIS, nëse projekti është pjesë e projekteve
strategjike;
Ndërlidhje me sistemin EAMIS, nëse një projekt i regjistruar në PIM
financohet nga donatorët;
Kostoja e projektit vlerësohet në bazë output-i dhe jo aktiviteti.

BPPM – Modul i Ri
-

Monitorim dhe raportim sipas MTBP dhe AGFIS.

Ndryshime të rëndësishme
-

-

-

Dakordësimi dhe firmosja ndërmjet palëve e dokumentit : AFMIS Detailed
Requirements & System Design - Inception Report;
Dakordësimi dhe firmosja ndërmjet palëve e dokumentit : AFMIS Detailed
Requirements & System Design -Elaboration (finalized and approved);
Ngritja e infrastruktures dhe rrjetit dhe instalimi i pajisjeve fizike për site-n
primar (prane Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë) dhe Disaster
Recovery (site sekondar- pranë ambjenteve të AKSHI);
Ngritja dhe instalimi i bazës së të dhënave për modulet: MTBP, AGFIS, PIM,
BPPM, Web-Portal (Nga Kompania Implementuese, akoma nuk është bërë
pranimi pranë MoFE);
Zhvillimi i ndërfaqeve të sistemit AFMIS me sistemet e tjera brenda dhe
jashte MoFE. (Nga kompania Implementuese, testimi ndërmjet ndërfaqeve
pritet të bëhet javët në vijim).
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-

-

-

-

Zhvillimi i software-ve për modulet MTBP, AGFIS, PIM, BPPM, Web-Portal
(Nga Kompania Implementuese, akoma nuk është bërë pranimi pranë
MoFE);
Implementimi i COA: Implementimi dhe testimi i ndryshimeve të
parashikuara në AGFIS – Përdorimi i “Output Code” dhe funksionalitetet e
reja ne AGFIS për modulin e shpenzimeve operacionale;
Hartimi dhe dakordësimi i dokumentit “Change Management Plan”, i cili
definohet si “ procesi për të ndihmuar përdoruesit të kuptojnë ndryshimet
dhe nevojën për ndryshime, për motivimin e tyre dhe për ndërtimin e
kapaciteve për implementimin dhe menaxhimin e ndryshimeve;
UAT (User Acceptance Test) për pranimin e ndryshimeve dhe
funksionaliteteve të reja në AGFIS;
Aktivizimi i Licensave “Oracle” për Sistemin e Thesarit;
Dizenjimi dhe zhvillimi i nje web-faqeje për sistemet MIS (AFMIS, IPSIS dhe
EAMIS), atashuar brenda faqes zyrtare të MoFE, me karakter narrativ për
sistemet, e cila do te update-ohet dhe mirëmbahet nga specialistët e AKSHI,
pranë MoFE.

Çfarë pritet të bëhet:
-

-

-

-

-

Event Lancues për sistemet MIS të Projektit IPS-TF, event për prezantimin
e sistemeve MIS, nxitjen e ritmit të aktiviteteve, me pjesëmarrjen e
përfaqësueve nga Kryeministria, Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
Ministritë e Linjës, Institucionet Buxhetore, Donatorët, përfaqësues të
Bankës Botërore etj.;
Hartimi, dakordësimi dhe miratimi i udhëzimit (Bazës Ligjore) dhe PVKM
“Për përdorimin e Arkivës Elektronike në proçesin e ekzekutimit të buxhetit
të shtetit nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme”;
Trajnimet e përdoruesve brenda MoFE për modulet MTBP, AGFIS, PIM,
BPPM, Web-Portal nga Kompania Implementuese, dhe me pas trajnimet e
përdoruesve të ministrive të linjës, BI, TDO Tiranë dhe Rrethe nga
përdoruesit e trajnuar paraprakisht, si në aspektin funksional ashtu dhe atë
teknik;
Testimet paraprake (UAT) për të gjithë funksionalitetet e cdo moduli të
sistemit AFMIS;
Përdorimi i “Digital Signatures”, për rishikimin, aprovimin dhe firmosjen në
formë dixhitale të dokumenteve nga institucionet buxhetore, duke reduktuar
kohën e ndërveprimeve, rritjen e sigurisë (autenticiteti i hartuesit dhe
aprovuesit), dhe gjurmimi në çdo kohë në sistem i dokumentit të firmosur
dixhitalisht;
Kalimi live në ambientin production: Sipas udhëzimeve dhe konsultimeve
me Sekretaren e Pergjithshme të MoFE, në parim është dakordësuar që
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sistemi të jetë down me datë 31.12.2018 me qëllim që konfigurimet në
AGFIS të jenë live me datë 03.01.2019.

11.9.3. Sektori i Zhvillimit, Mirëmbajtjes dhe Sigurisë së Infrastrukturës
Sektori i zhvillimit, mirëmbajtjes dhe sigurisë së infrastrukturës ka si qëllim
administrimin, mirëmbajtjen dhe zgjerimin e rrjetit kompjuterik financiar të Ministrisë
së Financave dhe Ekonomisë dhe Gov-net pjesa e MFE-Së. Ky sektor menaxhon dhe
administron infrastrukturën e sistemeve të informacionit në Ministrinë e Financave dhe
Ekonomisë, infrastrukturën hardware dhe telekomunikacionin:
o
o
o
o
o
o
o
o

Rrjeti kompjuterik (LAN, WAN, VPN, VoIP );
Sistemi i serverave (platformë windows 2003,2008,2012 server, Linux, Solaris);
Platformë network-u CISCO (router, switch, firewall, etj..) ;
Sistem backup-i, Security etj.;
Mirëmbajtje e centralit telefonik;
Degët e thesarit në rrethe;
Mirëmbajta e tape, storage etj.;
Mirëmban të gjithë strukturën e paisjeve kompjuterike të instaluara dhe
konfiguruara në rrjetin intranet dhe atë extranet të Ministrisë;
o Në mënyrë të vecantë menaxhon punën për mirëmbajtjen e sistemit
kompjuterik të thesarit me të gjitha komponentet e saj.
Funksione të tjera të rëndësishëm janë:
-

-

-

dizenjimi, implementimi, menaxhimi i sistemit kompjuterik financiar të Ministrisë
së Financave dhe ekonomisë nga ana software dhe hardware. Aplikimi i të
rejave teknologjike në sistemet aktuale të Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë, përditësimi i vazhdueshëm i tyre si dhe ndërfaqeve të tyre me
sistemet e tjera kompjuterike;
Hartimi i politikave dhe procedurave që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe
shfrytëzimin e rrjetit kompjuterik dhe infrastrukturën e teknologjisë së
informacionit;
Ofrimin e suportit për problemet hardware, network, security të raportuar nga
përdoruesit dhe që kërkojnë njohuri të avanucara për zgjidhje;
Administrimi dhe mirëmbajtja e dhomës së serverave.

Gjatë vitit 2018 u realizuan tre projekte të rëndësishme për këtë sektor:

1. “Infrastruktura e Network e Ministrisë së Financave dhe Degët e Thesarit”
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Qëllimi i këtij projekti ishte përmirsimi i rrjetit në godinën qëndrore të Ministrisë së
Financave dhe Ekonomisë, si edhe në rrjetin e degëve të thesarit në rrethe, për të
ofruar shërbim më të shpejtë dhe të sigurt. Gjatë realizimit të këtij projekti u krye
zëvendësimi i të gjitha pajisjeve të vjetra të rrjetit, me pajisje të reja. U zëvendësuan
routeri qëndror i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, routeri i internetit, firewallet, routeri WAN që shërben për krijimin e lidhjes me degët e thesarit në rrethe, 37
routera në 37 degët e thesarit, si edhe switch-et e rrjetit qendror dhe BCC.

2. Krijimi i dhomës së monitorimit Network dhe Sistemit VoIP
Qëllimi i këtij projekti ishte:
Ndërtimi i Dhomës së Monitorimit sipas standardeve:
-

Ndërtim i dyshemesë tekonologjike;
Furnizimi dhe instalimi i sistemit të kondicionimit në përputhje me fuqinë e
instaluar dhe nxehtësinë e cliruar në ambient;
Realizimi i kontrollit te aksesit sipas standardeve;
Monitorimi dhe rregullimi i temperaturës dhe rrjedhjes së ujit në dhomën e
monitorimit;
Realizimi i sistemit të survejimit me kamera;
Realizimi i instalimeve elektrike, tokëzimi i pajisjeve, kabllim telefonie dhe të
dhënash;
Instalimi i sistemit VoIP;
Integrimi i sistemve të reja në BMS-në ekzistuese;
Monitorimit i sistemit CCTV në ambjentet e institucionit;
Garantimi i funksionimit të infrastrukturës kompjuterike dhe në kuste normale
dhe në kushte emergjence;
Garantimi i fleksibilitetit të infrastrukturës fixike;
Minimizimi i probabilitetit të mosfunksionimit të sistemve të informacionit nga
faktorë të jashtëm;
Rritja e sigurisë së informacionit.

Një pjesë shumë e rëndësishme e këtij projekti ishte edhe implementimi i sistemit
VoIP. Në kuadër të mirëfunksionimit të punës, u implementua një zgjidhje telefonie e
qendërzuar që suporton të gjitha nevojat duke qënë e qëndrueshme dhe me
funksionalitete të cilat lehtësojnë mbarëvajtjen e punës në Ministrinë e Financave dhe
Ekonomisë.

3. Përmirësimi i sigurisë së Informacionit për Ministrinë e Financave dhe
Ekonomisë
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Qëllimi i këtij projekti ishte arritja e standarteve të sigurisë që do t’i mundësojnë
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë certifikimin sipas standardit ISO 27000 për
menaxhimin e sigurtë të informacionit dhe sistemve të informacionit të lidhura me to.
Pikat kryesore konsistojnë në:
1. Hartimi i politikave të nivelit të përgjithshëm për sistemet TIK brëenda Ministrisë
së Ekonomisë dhe Financave;
2. Hartimi i rregulloreve teknike për mënyrën e menaxhimit, konfigurimit dhe
përdorimit të teknologjisë së informacionit. Ruajtjen e informacionit dhe ndarjen
e roleve dhe përgjegjësive teknike duke trajtuar jo vetëm personelin përdorues
por edhe atë teknik;
3. Hartimi i projekteve konkrete të plota dhe të gatshme për zbatim ku të
përcaktohen konfigurimet e reja të sistemeve dhe rrjetit sipas parametrave të
kërkuara nga standardet ISO 27000.
Politikat e TIK të MFE:
-

Politikat e nivelit të lartë
Politikat e përdoruesve
Politika e trajnimit në kompjuter
Politika e privilegjeve të përdoruesit
Privatësia dhe politika e konfidencialitetit
Politika e menaxhimit të llogarisë
Politikat e aplikueshme në momentin e largimit të punonjësve
Politika e konfigurimit të shfletuesit të internetit (Browserit)
Politikat e kontrollit të sfondit të punonjësve
Politika e mesazheve mikpritëse (Logon Banner Policy)
Politika e lidhjes në internet
Politikat e aprovuara të aplikacioneve
Politika e komunikimit WIFI dhe celularë
Politika e dokumentimit të rrjetit
Politika e skanimit të rrjetit dhe serverave
Politika e sigurisë së perimetrit
Internet DMZ equipment policy
Politika e sigurisë së routerit
Politika e komunikimit dhe të telekomunikacionit
Procedura për kontrollin e dokumenteve dhe rekordeve
Procedure për indetifikimin e kërkesave
Metodologjia për vlerësimin dhe trajtimin e rreziqeve
Tabela e vlerësimit të rrezikut
Tabela e Trajtimit të Rrezikut
Raporti i vlerësimit dhe trajtimit të rrezikut
Deklarata e zbatueshmërisë
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-

Procedurat e audit të brendshëm
Procedurat për veprimet korrigjuese
Proceverbalet e mbledhjeve manaxheriale
Plani i trajtimi të rrezikut
Politika e menaxhimit të vazhdueshmërisë së biznesit (Business Continuity
Management Policy)
Pyetsorët për analizën e ndikimit në biznes (Business Impact Analysis - BIA)
Strategjia e Vazhdimisë së Biznesit (Business Continuity Strategy)
Plani i vazhdimësisë së biznesit (Business Continuity Plan)
Plani i trajnimit dhe ndërgjegjësimit
Plani i testimit dhe ushtrimit (Stërvitjes) për vazhdimësinë e biznesit
Plani i menaxhimit dhe rishikimit të BCMS
Formulari i rishikimit pas incidentit

11.9.4. Sektori Help-desk dhe Monitorimit
Sektori i Help desk dhe monitorimit ka për funksion:
-

-

-

Dizenjimi, implementimi, mirëmbajtja e web-site-it të Ministrisë së Financave
dhe Ekonomisë, përditësimi i informacionit në website, mbajtja e kontakteve të
vazhdueshme me AKSHI-n për funksionimin normal të tij;
Ofrimin e suportit teknik software dhe hardware për të gjithë punonjësit e
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, punonjësit e Degëve të Thesarit në
rrethe, punonjësit e Institucioneve Buxhetore që përdorin sistemet e Ministrisë
së Financave dhe Ekonomisë etj.;
Menaxhimi i sistemit të raportimit help desk platformë;
Trajnim i stafit të ministrisë për platformën hardware dhe software dhe politikat
dhe procedurat e TIK të MFE-së;
Kontrollin për saktësinë dhe koherencën e dokumentit të politikave dhe
procedurave TIK dhe përditësimin e tyre sipas nevojës;
Ofrimin e suportit për sistemet e informacionit dhe infrastrukturën hardware të
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë;
Menaxhimi, monitorimi dhe mirëmbajtja e bazës hardware dhe software.

Gjatë vitit 2018, Sektori i Helpdesk dhe Monitorimit, asistoi dhe ofroi suport edhe për
ISHMT duke qënë se provizorisht, janë vendosur pranë godinës së Ministrisë së
Financave dhe Ekonomisë.

11.10. Sektori i IT për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit
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Ky sektor është një nga sektorët nën varësi të drejtriesë e-Gov për mardhëniet me
Institucionet. Duke nisur që dhjetor 2017 detyrat kryesore dhe proceset që janë
ndjekur nga ky sektor janë:
Analiza e Sistemeve nën varësi të Institucionit
Ky proces ka konsistuar në mbledhjen e detajuar të informacionit për tre sistemet që
kanë qënë në varësi të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe (MTM) dhe inspektoriatit
Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe ujërave ISHMPU (T).
Konkretisht është përfunduar analiza për tre sistemet (i) Sistemi i Menaxhimit
Financiar AlphaWeb, (ii) Sistemi i Elektronik i Monitorimit të Pyjeve dhe (iii) Pashaporta
Digjitale.
Përditësimi i listës së shërbimeve të cilat mund të ofrohen në e-albania.
Në kuadër të këtij procesi, në bashkëpunim me Drejtoritë teknike të Ministrisë së
Turizmit dhe Mjedisit janë identifikuar 21 shërbime të cilat mund të ofrohen si eshërbime.
Aktualisht në e-Albania janë këto shërbime:
-

Autorizim për eksportin dhe tranzitin e mbetjeve;
Hartim akti për heqje nga fondi pyjor dhe kullosor kombëtar;
Leje/certifikatë në kuadër të konventës për tregtinë ndërkombëtare të
specieve të rrezikuara të florës dhe faunës së egër (cites);
Pajisja me certifikatën e ekspertit të mjedisit;
Udhërrëfyesi turistik.

Procesi i transferimit të sistemeve
Nga të tre sistemet, objekt analize grupi i punës ka përgatitur raportin përkatës për
secilin nga sistemet. Në katë raport janë paraqitur të dhënat dhe problematikat e
sistemeve me propozimet perkatese për secilin.
Duke përdorur si bazë, analizën e sistemeve, përmes akteve përkatës administrativoligjorë ka nisur procesi i transferimit të sistemeve, bazuar në VKM 673/2017.
-

Sistemi i Menaxhimit Financiar AlphaWeb është tranferuar pranë AKSHI-t;
Sistemi Elektronik i Monitorimit të Pyjeve është në proces transferimi;
Sistemi Pashaporta Digjitale është në proces transferimi.

Pjesëmarrje në grupe pune
Një nga detyrat dhë proceset në të cilat përfshihen punonjësit janë dhe grupet e punës.
Për vitin 2018 është marrë pjesë në këto grupe pune:
-

Grupi i punës për analizën e sistemeve;
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-

Grupi i punës për hartimin e termave të Sistemit të Menaxhimit të Gjuetisë;
Grupi i Punës për vlerësimin e Sistemit ASTRAIA;
Grupi i Punës për përmirësismin e sistemeve të Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë;
Grupi i punës për ndërtimin e dhomës së Serverave – DPB.

Microsoft Project
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në bashkëpunim me AKSHI-n menaxhon site-n e
matricës së performancës për të gjithë punonjësit e saj dhe të Institucioneve të
varësisë.
EDRMS
Sistemi elektronik i menaxhimit te dokumentave, është një sistem i cili është
implementuar pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedist. Deri më datën 03.12.2018
përmes këtij sistemi janë procesuar 363 praktika, duke nisur që më datë 16.8.2018.
Në bashkëpunim dhe koordinim me AKSHI-n janë nxjerrë shumë problematika të cilat
padyshim i kanë shërbyer përmirësimit të këtij sistemi. Ky sistem aktualisht proceson
rekorde në inistrinë e Turizmit dhe Mjedisit.
e-aktet
Sektori i IT pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit ka ofruar gjithë suportin për
mirëfunksionim të sistemit e-aktet, përmes konfigurimeve të ndryshme të IE, gjenerimit
të certifikatave elektronike (në nivel user-i kur skadojne) dhe instalimeve të ndryshme
si Nextsense, digital signatures etj.
SIFQ
Sektori i IT pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, në bashkëpunim me AKSHI-n
dhe Drejtorinë përkatëse teknike në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë ka kryer
konfigurimet fundore për përdoruesit e këtij sistemi të menaxhimit të të dhënave dhe
shpenzimeve.
Ky sistem aktualisht përdoret nga titullari i institucionit dhe Drejtoria përkatëse e
Buxhetit dhe menaxhimit Financiar.
Suport për MTM në të gjitha nivelet
Një nga detyrat klasike të sektorit të IT, është suporti për të gjithë nivelim OSI për
përdoruesit në institucionin të cilin e mbulojmë.
Aktualisht Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka 125 usera në Active Directory të cilët
Mbulohen me Suport nga përgjegjësi i Sektorit të IT.
Gjithashtu mbulohen me Suport edhe 15 Usera të Agjencisë Kombetare të zonave të
Mbrojtura dhe 11 Usera të Task-Forcës për evidentimin e pasurive të paluajtëshme
përgjatë bregdetit Shqiptar, në total 151 usera në AD.
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Mirëmbajtja e Website/Publikimet
Sektori i IT pranë Minsitrisë së Turizmit dhe Mjedisit kryen mirëmbajtjen periodike te
faqes http://turizmi.gov.al dhe site-it ne Azure.

11.10.1.
-

-

-

Rivendosja e përdorimit të sistemit AMS në portalin e-Albania, i cili është
shërbimi elektronik që u mundëson bizneseve turistike të licencuara brenda
Republikës së Shqipërisë të aplikojnë për pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme
të tipit panaire, brenda ose jashtë vendit, të organizuara nga Agjencia
Kombëtare e Turizmit (AKT). Zhvillime takimesh pranë zyrave të AKSHI-t dhe
testime në sistemin AMS për funksionalitetin dhe menaxhimin e kërkesave të
ardhura nga e-Albania;
Pjesë e Komisionit ”Për Përcaktimin e Listës së Aktiveve për Infrastukturën
Hardware dhe Sistemeve IT në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit” takim me
grupin e punës te ISHMPUT për evidentimin dhe kalimin kapital të sistemeve
pranë AKSHI-t;
Suport ciklik për përdoruesit e AKT-së;
Asistencë punonjësit të Burimeve Njerëzore për plotësimin e sistemit HRMIS
për punonjësit në shërbimin civil;
Përditësimi dhe menaxhimi i rrjeteve sociale dhe email-it zyrta që disponon
Agjencia Kombëtare e Turizmit;
Evidentim i strukturës së network, i pajisjeve switch/printer dhe parashikimi për
2019;

11.10.2.
-

Sektori i IT prane Agjencisë Kombëtare të Turizmit (Tetor - Dhjetor)

Sektori i IT prane Agjencisë Kombëtare të Mjedisit (Tetor - Dhjetor)

Menaxhim i faqes zyrtare të Agjencise Kombëtare te Mjedisit;
Bashkëpunim me drejtoritë e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për grumbullimin
e informacioneve dhe publikimin e tyre në faqen zyrtare të saj;
Zgjidhje të problemeve të ndryshme të rrjetit LAN;
Suport ciklit të nivelit L2 per perdoruesit (instalim printeri dhe programe të
ndryshme, rivendosje fjalekalimi etj);
Suport mbi perdorimin e Project Manager;
Evidentim i problemit ne sistemin Raven dhe suport ne realizimin e raportimit
të të dhënava të ajrit;
Komunikim dhe bashkëpunim me AKSHI-in për instalim të antivirusit Symantec
në serverin ANFI, si dhe restart të serverit RRSHTN
Konfigurimi i wifi
Menaxhim te rrjeteve sociale të AKM-së
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11.11. Sektori IT në Ministrinë e Brendshme
Sektori IT në Ministrinë e Brendshme mirëmban rrjetin e brendshëm të institucionit si
dhe ofron asistencë për sistemet e përdorura. Ai punon ngushtë me drejtoritë e
ministrisë për problemet e Teknologjisë së Informacionit, mbështet me programe dhe
përditësim të tyre në përputhje me kërkesat e veçanta të secilit sektor. Po ashtu ofron
trajnim dhe mbështetje për përdoruesit në drejtim software dhe hardware.
Gjatë vitit 2018 sektori është angazhuar në ofrimin e shërbimeve:
-

-

Menaxhim i Active Directory Users and Computers duke mundësuar krijimin e
user–ave dhe kompjuterëve për punonjësit e rinj si dhe përditësimin e të
dhënave të tyre;
Rivendosje fjalëkalimi të përdoruesve në Active Directory:
Vendosja e kompjuterëve në domain-in “gov.local” si dhe log-im i përdoruesve
me llogaritë e tyre;
Konfigurim i postës elektronike zyrtare;
Konfigurim i Skype for Business 2016;
Upgrade i sistemeve operative në Windows 10 në kompjuterët e përshtatshëm,
pjesë e domain-it “gov.local”;
Instalim i kompjuterëve, mirëmbajtje e tyre si dhe zëvendësim i pjesëve
përbërëse sipas nevojave;
Instalim i pajisjeve të tilla si printer, skaner, fotokopje si dhe zëvendësim sipas
nevojave për pjesë të tilla si toner apo drum;
Menaxhim i sistemit të telefonisë dhe instalim e konfigurim i telefonave (IP
Phone);
Menaxhim i sistemit të Access Control;
Aktivizim i Windows 10 dhe Microsoft Office;
Mirëmbajtje e rrjetit të brendshëm;
Asistencë teknike për konfigurimin e pc-ve për përdorues të sistemeve të tilla
si e-aktet;
Asistim në përgatitjen e sallave të mbledhjeve dhe takimeve;
Suport Helpdesk dhe asistencë teknike për përdoruesit në lidhje me probleme
të ndryshme të hasura gjatë procesit të punës.

11.12. Sektori IT pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Nëpërmjet sektorit IT pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ndiqen
të gjitha zhvillimet të fushës TIK për të gjithë projektet ongoing dhe ato të reja në
fushën e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale. Ky sektor krijon, mirëmban dhe
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kontribuon në përmirësimin e të gjitha sistemeve IT, të cilat janë fushë e veprimtarisë
së ministrisë.
Gjatë vitit 2018 ky sektor është angazhuar maksimalisht në përmirësimin e procesve
të punës, duke bërë të mundur menaxhimin efikas të pajisjeve elektronike të aparatit
të ministrisë si dhe në dhënien e suportit të menjëhershëm të përdoruesve. Ky sektor
është angazhuar për ndjekjen dhe përmirësimin e sistemeve:
-

Shtrirja e Sistemit të e-Referimit në shërbimin parësor në të gjithë Shqipërinë;
Modernizimi i Asistencës Sociale (SAMP) – Banka Botërore;
Komponenti 2 - Zgjerimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit
Shëndetësor/e- Health (HMIS) – Banka Botërore;
Sistemi i Ndihmës Ekonomike;
Sistemi i Menaxhimit të Informacionit për Aftësinë e Kufizuar (PAK);
Aplikimi online për pajisjen e biznesit me miratimin e aktit higjieno - sanitar
lëshuar nga ISHSH (Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor).

Shtrirja e sistemit e-Referimi në shërbimin parësor në të gjithë Shqipërinë.
Specialistët e Sektorit IT pranë MSHMS janë angazhuar për shtrirjen e sistemit eReferimit në shërbimin parësor në të gjithë Shqipërinë. Ky sistem shërben për
referimin elektronik dhe të sigurtë të pacientit nga shërbimi parësor (mjeku familjes)
për në shërbimin sekondar (mjeku specialist). Në periudhën kohore Janar 2018 –
Qershor 2018, janë trajnuar për përdorimin e sistemit afërsisht 1784 mjek familje si
dhe 400 mjek specialist.

Projekti i Modernizimit të Asistencës Sociale (SAMP)
Objektivi bazë i këtij projekti ka të bëjë në implementimin e moduleve shtesë dixhitale
që mundëson sigurimin e mjeteve dhe mekanizmave organizative dhe administruese
të cilat do t’i mundësojnë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe
Shërbimit Social Shtetëror monitorimin dhe vlerësimin, hetimin mbi mashtrimet e
lidhura me shpërndarjen e fondeve të ndihmës ekonomike tek qytetari, duke rritur në
këtë mënyrë transaprencën dhe efektivitetin e skemës. Stafi IT është angazhuar në
grupet e punës për këtë projekt duke asistuar në ruajtjen e standardeve TIK si dhe
duke ndjekur procesin e implementimit në sistemin e Ndihmës Ekonomike.

Komponenti 2 - Zgjerimi i
Shëndetësor/e- Health (HMIS)

Sistemit

të

Menaxhimit

të

Informacionit

Komponenti 2 i cili ka të bëjë me Zgjerimin e Sistemit të Menaxhimit të Informacionit
Shëndetësor i cili adreson nevojën për përmisimin e sistemeve në shëndetësi, duke u
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fokusuar në sektorin spitalor rajonal të vendit, i cili është faktor i rëndësishëm, si dhe
ndikon në rritjen e eficences së shërbimit në të gjithë spektrin e kujdesit shëndetësor.
Pjesëmarrja e sektorit IT ka bërë të mundur menaxhimin e aktiviteteve të fushës TIK
për këtë projekt. Ky projekt i cili është në proces, disa nga aktivitetet që do të ndiqen
përgjatë vitit 2019 janë:
-

Përzgjedhja e konsulencës e cila do bëjë Master Planin për HMIS/ e-Health
Activities (2019-2024)
Ndjekje e procesit për Konsolidimin e Regjistrave Esencial të shëndetësisë
Inventarizim i infrastrukturës që përdorin sistemet e shëndetësisë, si dhe
projektim për upgrade të kësaj infrastrukture

Aplikimi online për pajisjen e biznesit me Miratimin e Aktit Higjeno Sanitar
lëshuar nga ISHSH (Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor)
Kjo është një nismë e një biznesi në portalin Shqipëriaqëduam.al, në të cilën është
sugjeruar që aplikimi i miratimit të aktit higjieno-sanitar të cilën e lëshon institucioni
ISHSH (Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor), të bëhet elektronikisht nga Portali
Qeveritar e-Albania. Janë krijuar takime të vazhdueshme më aktorët e këtij procesi
dhe është zgjidhur workflow mbi të cilin do zhvillohet ky proces, si dhe janë bërë
zhvillimet përkatëse në të dy sistemet (Portali e-Albania, e-Inspektimi).
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12. Aneks 1.1: Lista e regjistrave elektronikë në Platformën Qeveritare
të Ndërveprimit
Nr.

Regjistri elektronik

Institucioni

1

Regjistri Kombëtar i Mjeteve

Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit Rrugor

2

Regjistri Kombëtar i Personave të Aftësuar Drejtoria e Përgjithshme e
për Drejtimin e Mjeteve
Shërbimeve të Transportit Rrugor

3

Sistemi Elektronik i Prokurimit

Agjencia e Prokurimit Publik

4

Tatimi Elektronik

Drejtoria
Tatimeve

5

Regjistri Elektronik Online i Sigurimit të
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Detyrueshëm Motorik

6

Sistemi i Kalkulimit dhe Pagesës së
Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Përfitimeve (PCAMS)

7

Sistemi Elektronik për
Kontributeve (CMIS)

8

Sistemi arkivimit dhe menaxhimit të
Instituti i Sigurimeve Shoqërore
dokumenteve (vjetërsia në punë) DMAIS

9

Sistemi Elektronik i Regjistrimit të Çështjeve
Ministria e Drejtësisë
Gjyqësore (ICMIS)

10

Regjistri Noterial Dhqiptar

Ministria e Drejtësisë

11

Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile

Drejtoria e Përgjithshme
Gjendjes Civile

12

Regjistri Tregtar

Qendra Kombëtare e Biznesit

13

Regjistri
Kombëtar
Autorizimeve dhe Lejeve

14

Sistemi i Licencimit në Fushën e Ndërtimit

15

Harta dixhitale e venddepozitimeve të Ministria e Infrastrukturës dhe
mbetjeve urbane
Energjisë

16

Sistemi i Shërbimeve të Punësimit
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Menaxhimin

i

e

Licencave,

e

Përgjithshme

e

Instituti i Sigurimeve Shoqërore

e

Qendra Kombëtare e Biznesit
Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

Drejtoria e
Standartizimit

17

Sistemi i Menaxhimit të Standardeve

18

Databazë e Monumenteve të Kulturës të Instituti i
Shqipërisë
Kulturës

19

Përgjithshme

e

Monumenteve

të

Sistemi i OSHEE

Operatori i Shpërndarjes
Energjisë Elektrike

së

20

Sistemi i Menaxhimit Elektronik të Gjobave

Drejtoria e Përgjithshme
Policisë së Shtetit

e

21

Sistemi i UKT

Ujësjellës Kanalizime Tiranë

22

Sistemi i Integruar i Administrimit të Dhoma
Kombëtare
e
Informacionit të Përmbaruesit
Përmbaruesve Gjyqësor Privat

23

Sistemi i Menaxhimit të Kërkesave të
Prokuroria e Përgjithshme
Dekriminalizimit

24

Sistemi i Automatizuar për të Dhënave Drejtoria e
Doganore (ASYCUDA)
Doganave

25

Sistemi i Integruar Bibliotekar dataBKSH /
Biblioteka e Shqipërisë
dataNLA

26

Regjistri Qendror i Personelit

Departamenti
Publike

i

27

Programi i Dëshmisë së Penalitetit

Drejtoria
Burgjeve

Përgjithshme

28

Regjistri i të Dhënave Ushqimore

Agjencia Kombëtare e Ushqimit

29

e-Inspektimi

Inspektorati i Mjedisit

Programi i Buxhetit Afatmesëm (PBA)

Ministria e
Ekonomisë

Financave

dhe

31

Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë Ministria e
(SIFQ)
Ekonomisë

Financave

dhe

32

Sistemi i Menaxhimit të Borxhit dhe Ministria e
Analizës Finanaciare (DMFAS)
Ekonomisë

Financave

dhe

33

Regjistri Elektronik i të Siguruarve

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm
të Kujdesit Shëndetësor

34

Regjistri Elektronik Shëndetësor Kombëtar

Ministria e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale

30
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e

Përgjithshme

e

Administratës
e

Ministria e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale

35

Ndihma ekonomike

36

Regjistri
Elektronik
Paluajtshme

37

Sistemi Elektronik i Maturës Shtetërore

38

Sistemi i Menaxhimit të Informacionit në
Qendra e Shërbimeve Arsimore
Institucionet e Arsimit të Lartë

39

Sistemi i Menaxhimit
Parauniversitar

40

Baza e të dhënave të taksave dhe tarifave
Bashkia Durrës
vendore

41

Sistemi Elektronik për Regjistrimin dhe
Gjurmimin e të Dhënave mbi rastet e
korrupsionit
dhe
statistikave
të
harmonizuara

42

Sistemi i Qeverisjes Vendore

Planifikimi i Qeverisjes Vendore
(PLGP)

43

Regjistri i Integruar i Territorit

Agjencia Kombëtare e Planifikimit
të Territorit

44

Sistemi web-gis për Trajtimin e Pronave

Agjencia e Trajtimit te Pronave

45

Baza e të Dhënave e Drejtorisë së
Drejtoria e Përgjithshme e
Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave
Taksave dhe Tarifave Vendore
Vendore

46

Regjistri i të Dhënave për Sipërmarrjet
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Akomuduese Turistike

47

Sistemi i Shërbimit Konsullor Online

Ministria për Evropën dhe Punët e
Jashtme

48

Gjeoportali Kombëtar

Autoriteti
Shtetëror
për
Informacionin Gjeohapësinor

49

Databazë Gjeografike për Regjistrimin në
Agjencia e Shërbimit Arkeologjik
Terren
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i

Pasurive

te Zyra e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme

të Informacionit

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Qendra e Shërbimeve Arsimore
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13. Aneks 1.2: Lista e e-shërbimeve në portalin unik qeveritar eAlbania
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Institucioni ofrues
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
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Niveli
i
shërbimit
Rekomandim i ri për konsultë tek mjeku 4
specialist
Rekomandimet e mia të lëshuara nga mjeku 4
i familjes
Rezervimi i takimit për kryerjen e CT-Scaner 4
trupi pa kontrast
Rezervimi i takimit për kryerjen e CT-Scaner 4
trupi me kontrast
Rezervimi i takimit për kryerjen e CT-Scaner 4
koke pa kontrast
Rezervimi i takimit për kryerjen e CT-Scaner 4
koke me kontrast
Rezervimi i takimit për kryerjen e CT-Scaner 4
kolone pa kontrast
Rezervimi i takimit për kryerjen e CT-Scaner 4
kolone me kontrast
Rezervimi i takimit për kryerjen e 4
Mamografisë
Rezervimi i takimit për kryerjen e Litotripsisë 4
Emërtimi i shërbimit

Rezervimi i takimit për
Angiografisë
Rezervimi i takimit për
Coronarografisë
Rezervimi i takimit për
Fibrogastroskopisë
Rezervimi i takimit për
Fibrokolonoskopisë
Rezervimi i takimit për
Shintigrafisë Thyroide
Rezervimi i takimit për
Shintigrafisë renale statike
Rezervimi i takimit për
Shintigrafisë renale dinamike
Rezervimi i takimit për
Cistoshintigrafisë indirekte

kryerjen

e 4

kryerjen

e 4

kryerjen

e 4

kryerjen

e 4

kryerjen

e 4

kryerjen

e 4

kryerjen

e 4

kryerjen

e 4

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

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 Arsimit, Sportit
dhe Rinisë
Ministria e Arsimit, Sportit
dhe Rinisë
Ministria e Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale
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Rezervimi i takimit për kryerjen e
Cistoshintigrafisë direkte
Rezervimi i takimit për kryerjen e
Shintigrafisë pulmonare
Rezervimi i takimit për kryerjen e
Shintigrafisë së kockës parciale
Rezervimi i takimit për kryerjen e
Shintigrafisë së skeletit
Rezervimi i takimit për kryerjen e
Rezonancës magnetike pa kontrast
Rezervimi i takimit për kryerjen e
Rezonancës magnetike me kontrast
Rezervimi i takimit për kryerjen e
Shintigrafisë 3 Phase + WB
Rezervimi i takimit për kryerjen e trajtimit
hipertireoze me jod I-131
Rezervimi i takimit për kryerjen e kontrollit
WB me jod I-131
Rezervimi i takimit për kryerjen e trajtimit me
jod I-131
Rezervimi i takimit për kryerjen e ECHO-s
abdominale
Rezervimi i takimit për kryerjen e ECHO-s
kardiake
Rezervimi i takimit për kryerjen e provës
ushtrimore
Rezervimi i takimit për kryerjen e ECHO-s
gjinekologjike
Rezervimi i takimit për kryerjen e
Kolposcopisë
Rezervimi i takimit për kryerjen e Pap testit

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

Të dhënat e barnave mjekësore dhe çmimet 4
e tyre
Kontrolli mjekësor bazë
4
Njohja e diplomave të huaja për ciklin e parë 3
dhe të dytë
Njohja e diplomave të huaja për doktoraturë 3
Ndihma ekonomike për individë

4

40
41

42

43

44

45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Ministria e Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale
Fondi
i
Sigurimit
të
Detyrueshëm të Kujdesit
Shëndetësor
Fondi
i
Sigurimit
të
Detyrueshëm të Kujdesit
Shëndetësor
Fondi
i
Sigurimit
të
Detyrueshëm të Kujdesit
Shëndetësor
Fondi
i
Sigurimit
të
Detyrueshëm të Kujdesit
Shëndetësor
Fondi
i
Sigurimit
të
Detyrueshëm të Kujdesit
Shëndetësor
Ministria e Financave dhe
Ekonomisë
Ministria e Financave dhe
Ekonomisë
Ministria e Financave dhe
Ekonomisë
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit
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Receta ime elektronike

4

Lista e sëmundjeve kronike

4

Lista
e
çmimeve
rimbursueshme

të

barnave

të 4

Aplikim për Kartë Shëndeti

4

Aplikim për kartë shëndeti për fëmijën nga 3
kryefamiljari
Gjenerimi i Kartës së Shëndetit për fëmijët 4
nga kryefamiljari
Lista e pagesave të kryera nga Degët e
Thesarit
Lista e pagesave të kryera nga Degët e
Thesarit sipas NUIS/NIPT-it
Detajet e dosjes për ish të përndjekurit
politikë
Raportim mujor i strukturës akomoduese

4

Aplikim për certifikim për resort

3

Aplikim për certifikim për qendër kurative

3

Aplikim për certifikim për bujtinë

3

Aplikim për certifikim për fjetinë

3

Aplikim për certifikim për hotel

3

Aplikim për certifikim për kamping

3

Aplikim për certifikim për motel

3

4
4
3

Aplikim për certifikim për fjetinë dhe mëngjes 3
(B&B)

58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74

75
76

77

Operatori i Shpërndarjes së Faturat e energjisë elektrike
Energjisë
Elektrike
(OSHEE)
Ujësjellës
Kanalizime Faturat e Ujësjellës Kanalizime Tiranë, UKT
Tiranë (UKT)
Njësitë vendore
Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim
ekzistues, me sipërfaqe deri në 250 m2
Njësitë vendore
Aplikimi për leje zhvillimi
Njësitë vendore
Leje ndërtimi për prishje ndërtimi ekzistues
Njësitë vendore
Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe
deri në 250 m2
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin
(Bashkia Lushnjë)
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin
(Bashkia Lushnjë)
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin
(Bashkia Lushnjë)
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin
(Bashkia Lushnjë)
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për biznesin (Bashkia
Lushnjë)
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin
(Bashkia Lushnjë)
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin
(Bashkia Vorë)
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin
(Bashkia Vorë)
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin
(Bashkia Vorë)
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin
(Bashkia Vorë)
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për qytetarin (Bashkia
Vorë)
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin
(Bashkia Vorë)
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për biznesin (Bashkia
Vorë)
Njësitë vendore
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin
(Bashkia Vorë)
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4

78

Njësitë vendore

79

Njësitë vendore

80

Njësitë vendore

81

Njësitë vendore

82

Njësitë vendore

83

Njësitë vendore

84

Njësitë vendore

85

Njësitë vendore

86

Njësitë vendore

87

Njësitë vendore

88

Njësitë vendore

89

Njësitë vendore

90

Njësitë vendore

91

Njësitë vendore

92

Njësitë vendore

93

Njësitë vendore

94

Njësitë vendore

95

Njësitë vendore
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Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin
(Bashkia Vorë)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për qytetarin (Bashkia
Sarandë)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin
(Bashkia Sarandë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin
(Bashkia Sarandë)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për biznesin (Bashkia
Sarandë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin
(Bashkia Sarandë)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin
(Bashkia Sarandë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin
(Bashkia Sarandë)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin
(Bashkia Sarandë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin
(Bashkia Sarandë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin
(Bashkia Lushnjë)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për qytetarin (Bashkia
Lushnjë)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin
(Bashkia Lushnjë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin
(Bashkia Vlorë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin
(Bashkia Kuçovë)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për biznesin (Bashkia
Kuçovë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin
(Bashkia Kuçovë)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin
(Bashkia Kuçovë)

4
4

4
4
4
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4
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4
4
4

4
4

96

Njësitë vendore

97

Njësitë vendore

98

Njësitë vendore

99

Njësitë vendore

100 Njësitë vendore
101 Njësitë vendore
102 Njësitë vendore

103 Njësitë vendore

104 Njësitë vendore
105 Njësitë vendore
106 Njësitë vendore
107 Njësitë vendore
108 Njësitë vendore
109 Njësitë vendore
110 Njësitë vendore
111 Njësitë vendore
112 Njësitë vendore
113 Njësitë vendore
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Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për qytetarin (Bashkia
Kuçovë)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin
(Bashkia Kuçovë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin
(Bashkia Kuçovë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin
(Bashkia Kuçovë)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin
(Bashkia Kuçovë)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin
(Bashkia Patos)
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 biznesin (Bashkia
Patos)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin
(Bashkia Patos)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin
(Bashkia Patos)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin
(Bashkia Patos)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin
(Bashkia Patos)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin
(Bashkia Patos)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin
(Bashkia Patos)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin
(Bashkia Vlorë)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin
(Bashkia Vlorë)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin
(Bashkia Vlorë)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për biznesin (Bashkia
Vlorë)

4

4
4
4
4
4
4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

114 Njësitë vendore

115 Njësitë vendore
116 Njësitë vendore
117 Njësitë vendore
118 Njësitë vendore
119 Njësitë vendore

120 Njësitë vendore
121 Njësitë vendore

122 Njësitë vendore
123 Njësitë vendore
124 Njësitë vendore
125 Njësitë vendore
126 Njësitë vendore
127 Njësitë vendore
128 Njësitë vendore
129 Njësitë vendore
130 Njësitë vendore
131 Njësitë vendore
132 Njësitë vendore
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Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për qytetarin (Bashkia
Vlorë)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin
(Bashkia Vlorë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin
(Bashkia Vlorë)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin
(Bashkia Berat)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin
(Bashkia Berat)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për biznesin (Bashkia
Berat)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin
(Bashkia Berat)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për qytetarin (Bashkia
Berat)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin
(Bashkia Berat)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin
(Bashkia Berat)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin
(Bashkia Berat)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin
(Bashkia Berat)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin
(Bashkia Kamëz)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin
(Bashkia Kamëz)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin
(Bashkia Kamëz)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin
(Bashkia Kamëz)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin
(Bashkia Kamëz)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin
(Bashkia Kamëz)
Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për qytetarin (Bashkia
Kamëz)
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4
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4
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4

133 Njësitë vendore

134 Njësitë vendore
135 Njësitë vendore

Publikimi i taksës së pronës-e diferencuar në
banesë /ndërtesë për biznesin (Bashkia
Kamëz)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin
(Bashkia Kamëz)
Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin
(Bashkia Vlorë)
Gjurmimi i çështjeve gjyqësore
e Aplikimi online për FZHR

4

Aplikimi për shtyrjen e afatit të lejes së
ndërtimit
Aplikim për dublikatë apo zgjatje të afatit të
licencës të shoqërisë në fushën e studimit e
projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
Aplikim për rinovimin e kategorive te licencës
së shoqërisë në fushën e studimit e
projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
Aplikim për rinovimin e kategorive të licencës
individuale në studim e projektim dhe/ose në
mbikëqyrje e kolaudim
Aplikim për dublikatë të licencës individuale
në studim e projektim dhe/ose në mbikëqyrje
e kolaudim
Aplikim për shtesa në kategoritë e licencës së
shoqërisë në fushën e studimit e projektimit
dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
Aplikim për shtesa në kategoritë e licencës
individuale në studim e projektim dhe/ose në
mbikëqyrje e kolaudim
Aplikim për herë të parë, për licencë shoqërie
në fushën e studimit e projektimit dhe/ose
mbikëqyrjes e kolaudimit
Aplikim për herë të parë për licencë
individuale në studim e projektim dhe/ose në
mbikëqyrje e kolaudim
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

4

136 Ministria e Drejtësisë
137 Fondi për Zhvillimin
Rajoneve (FZHR)
138 Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë
139 Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë
140 Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë
141 Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë
142 Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë
143 Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë
144 Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë
145 Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë
146 Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë
147 Ministria e Infrastrukturës
dhe Energjisë
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148 Ministria e Infrastrukturës Aplikim për ndryshim ose shtesa të
dhe Energjisë
drejtuesit/drejtuesve teknikë të shoqërisë në
fushën e studimit e projektimit dhe/ose
mbikëqyrjes e kolaudimit
149 Ministria e Infrastrukturës Aplikim për reflektimin e ndryshimit të
dhe Energjisë
emërtimit dhe / ose selisë, në licencën e
shoqërisë në studim e projektim dhe / ose
mbikëqyrje e kolaudim
150 Ministria e Infrastrukturës Aplikim për ekuivalentimin e licencës së huaj
dhe Energjisë
individuale në fushën e studimit e projektimit
dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit
151 Ministria e Infrastrukturës Aplikim për mbylljen e aktivitetit të shoqërisë
dhe Energjisë
në fushën e studimit e projektimit dhe/ose
mbikëqyrjes e kolaudimit
152 Ministria e Infrastrukturës Aplikim për ekuivalentimin e licencës së
dhe Energjisë
shoqërive të huaja, në studim e projektim dhe
/ose mbikëqyrje e kolaudim
153 Ministria e Infrastrukturës Licencimi i individëve që kërkojnë shkallën e
dhe Energjisë
parë (rritje shkalle nga e II në të I) në fushën
e vlerësimit të pasurive të paluajtshme
(online)
154 Ministria e Infrastrukturës Licencimi i individëve për herë të parë
dhe Energjisë
(shkalla e dytë), për ushtrimin e aktivitetit në
fushën e vlerësimit të pasurive të
paluajtshme (online)
155 Ministria e Infrastrukturës Ndryshim apo shtesë të vlerësuesve të
dhe Energjisë
punësuar në shoqëri në fushën e vlerësimit të
pasurive të paluajtshme (online)
156 Ministria e Infrastrukturës Ndryshimi i emërtimit të shoqërisë, ndryshimi
dhe Energjisë
i drejtuesve ligjorë apo i selisë së shoqërisë
në fushën e vlerësimit të pasurive të
paluajtshme (online)
157 Ministria e Infrastrukturës Rinovim ose dublikatë të licencës së
dhe Energjisë
shoqërisë në fushën e vlerësimit të pasurive
të paluajtshme (online)
158 Ministria e Infrastrukturës Pajisja me dublikatë të licencës individuale
dhe Energjisë
në fushën e vlerësimit të pasurive të
paluajtshme (online)
159 Ministria e Infrastrukturës Rinovim i licencës individuale në fushën e
dhe Energjisë
vlerësimit të pasurive të paluajtshme (online)
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160 Ministria e Infrastrukturës Licencimi i shoqërive për herë të parë në
dhe Energjisë
fushën e vlerësimit të pasurive të
paluajtshme (online)
161 Ministria e Infrastrukturës Kalimi i shkallës së vlerësimit të licencës së
dhe Energjisë
shoqërisë, nga e dytë në të parë (ndryshim
shkalle vlerësimi për licencat e shoqërive) në
fushën e vlerësimit të pasurive të
paluajtshme(online)
162 Drejtoria e Përgjithshme e Certifikatë personale
Gjendjes Civile (DPGJC)
163 Drejtoria e Përgjithshme e Certifikatë familjare
Gjendjes Civile (DPGJC)
164 Drejtoria e Përgjithshme e Kërkesë për verifikim dhe ndryshim të
Gjendjes Civile (DPGJC)
qendrës së votimit
165 Drejtoria e Përgjithshme e Certifikatë nga akti i lindjes
Gjendjes Civile (DPGJC)
166 Drejtoria e Përgjithshme e Certifikatë nga akti i vdekjes
Gjendjes Civile (DPGJC)
167 Drejtoria e Përgjithshme e Certifikatë nga akti i martesës
Gjendjes Civile (DPGJC)
168 Drejtoria e Përgjithshme e Autorizim për regjim të lejimit të përkohshëm
Doganave
me përjashtim të pjesshëm
169 Drejtoria e Përgjithshme e Autorizim për regjim të përpunimit pasiv
Doganave
170 Drejtoria e Përgjithshme e Autorizim për regjim të përpunimit aktiv
Doganave
171 Drejtoria e Përgjithshme e Autorizim për regjim të magazinimit doganor
Doganave
172 Drejtoria e Përgjithshme e Krijim profili në sistemin Sicpatrace për
Doganave
krijimin e porosive të pullave fiskale
173 Drejtoria e Përgjithshme e Aplikimi për administrimin e një magazine
Doganave
fiskale (regjistrim për akcizë)
174 Zyra e Regjistrimit të Regjistrimi i objekteve të legalizuara
Pasurive të Paluajtshme
(ZRPP)
175 Zyra e Regjistrimit të Regjistrimi i përkohshëm i karabinasë
Pasurive të Paluajtshme
(ZRPP)
176 Zyra e Regjistrimit të Regjistrimi i titujve në përdorim
Pasurive të Paluajtshme
(ZRPP)
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177 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
178 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
179 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
180 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
181 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
182 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
183 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
184 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
185 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
186 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)

187 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)

188 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)

Regjistrimit të Regjistrimi i kontratave të shitjes
të Paluajtshme

4

Regjistrimit të Saktësim i kufijve të pasurisë
të Paluajtshme

4

Regjistrimit të Verifikimi online i gjendjes juridike të
të Paluajtshme pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë
së paluajtshme
Regjistrimit të Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekorë në
të Paluajtshme sistemin e regjistrimit të pasurive të
paluajtshme, para ose pas përfundimit të
regjistrimit fillestar
Regjistrimit të Kopje te vërtetuara të dokumenteve teknikotë Paluajtshme ligjore, në të cilat bazohet Regjistri i Pasurive
të Paluajtshme / faqe
Regjistrimit të Regjistrim i kontratës së shitjes, kontratës së
të Paluajtshme shkëmbimit dhe kontratës së dhurimit me
rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme
Regjistrimit të Regjistrimi i akteve me të cilat krijohet një
të Paluajtshme shoqëri apo një subjekt tjetër i së drejtës që
ka në pronësi pasuri të paluajtshme apo
gëzon të drejta të tjera reale
Regjistrimit të Regjistrimi i akteve noteriale që lidhen
të Paluajtshme ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe pronarëve
të truallit apo me subjektet e treta
Regjistrimit të Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të
të Paluajtshme ligjit me vendim të gjykatës apo të një akti
administrativ
Regjistrimit të Regjistrimi i kontratës së hipotekës për
të Paluajtshme 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
Regjistrimit të Regjistrimi i kontratës së hipotekës për
të Paluajtshme 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
Regjistrimit të Regjistrimi i kontratës së hipotekës për
të Paluajtshme garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo
institucion tjetër kredidhënës, për kredi me

4
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189 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
190 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
191 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
192 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
193 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
194 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
195 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
196 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
197 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
198 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
199 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
200 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
201 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)

vlerë deri në 1.000.000 lekë si dhe kopje
kartele brenda këtij afati
Regjistrimit të Regjistrim i kontratës së dhurimit
4
të Paluajtshme
Regjistrimit të Regjistrim i marrëveshjeve dhe akteve lidhur 4
të Paluajtshme me kufijtë e pasurive të paluajtshme
Regjistrimit të Regjistrim i pasurisë së paluajtshme të fituar 4
të Paluajtshme me parashkrim fitues
Regjistrimit të Regjistrim i prokurës
të Paluajtshme

4

Regjistrimit të Regjistrim i të drejtës së parablerjes
të Paluajtshme

4

Regjistrimit të Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen 4
të Paluajtshme e masës së sigurimit të padisë
Regjistrimit të Regjistrim /ndryshim/ shuarje Servituti
të Paluajtshme

4

Regjistrimit të Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja
të Paluajtshme

4

Regjistrimit të Regjistrimi i aktit për kalimin e pronësisë nga 4
të Paluajtshme përmbaruesi gjyqësor
Regjistrimit të Regjistrimi i Aktit të Bashkëpronësisë për 4
të Paluajtshme objektet në bashkëpronësi të detyrueshme
Regjistrimit të Regjistrimi i kontratës së qirasë apo të 4
të Paluajtshme nënqirasë
Regjistrimit të Regjistrimi i kontratës së shkëmbimit
të Paluajtshme

4

Regjistrimit të Regjistrimi i lejes së ndërtimit
të Paluajtshme

4
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202 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
203 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
204 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
205 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
206 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
207 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
208 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
209 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
210 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
211 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
212 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
213 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
214 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)
215 Zyra e
Pasurive
(ZRPP)

Regjistrimit të Lëshim kopje kartele të pasurisë
të Paluajtshme
Regjistrimit të Lëshim kopje
të Paluajtshme kadastrale

të

fragmentit

4

të

hartës 4

Regjistrimit të Lëshim vërtetim pronësie
të Paluajtshme

4

Regjistrimit të Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)
të Paluajtshme

4

Regjistrimit të Ndryshim kufiri
të Paluajtshme

4

Regjistrimit të Lëshimi i një certifikate të re kur ka humbur 3
të Paluajtshme apo është dëmtuar certifikata e marrë
Regjistrimit të Regjistrim i aktit të trashëgimisë
të Paluajtshme

4

Regjistrimit të Regjistrim i kërkesë padisë
të Paluajtshme

4

Regjistrimit të Regjistrim apo fshirje e hipotekës ligjore
të Paluajtshme

4

Regjistrimit të Regjistrim i deklaratës për heqje dorë nga 4
të Paluajtshme pronësia
Regjistrimit të Regjistrim apo fshirje e kontratave të tjera të 4
të Paluajtshme hipotekës, si dhe kopje kartele brenda këtij
afati
Regjistrimit të Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme 4
të Paluajtshme me rilevim e azhurnim nga ZRPP-ja
Regjistrimit të Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme 4
të Paluajtshme pa rilevim e azhurnim nga ZRPP-ja
Regjistrimit të Regjistrim fillestar i veçantë i pasurive të 4
të Paluajtshme paluajtshme në zonat rurale
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216 Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme
(ZRPP)
217 Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme
(ZRPP)
218 Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme
(ZRPP)
219 Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme
(ZRPP)
220 Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme
(ZRPP)
221 Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme
(ZRPP)
222 Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme
(ZRPP)
223 Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme
(ZRPP)
224 Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme
(ZRPP)
225 Agjencia e Trajtimit të
Pronave (ATP)
226 Agjencia e Trajtimit të
Pronave (ATP)
227 Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve (DPT)
228 Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve (DPT)
229 Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve (DPT)
230 Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve (DPT)
231 Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve (DPT)
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Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e 4
veprimeve të regjistrimit
Dhënie e informacionit koordinativ për çdo 4
pasuri të paluajtshme
Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe 4
institucionet
Kërkesë për regjistrimin e bashkimit, ndarjes 4
apo pjesëtimit të pasurisë së paluajtshme
Konsultim i
paluajtshme

kartelës

së

pasurisë

së 4

Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale

4

Korrigjim gabimesh në kartelë

4

Lëshim certifikate pronësie

3

Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë 3
së paluajtshme
Ankesë dhe trajtim i dosjes me specialistin
përkatës pranë ATP
Kërkesë për statusin dhe problematikat e
shqyrtimit të dosjes
Deklarimi dhe pagesa e kontributeve nga
punëdhënësit
Deklarimi i të ardhurave personale

4
4
4
4

Vërtetim për pagimin e kontributeve nga 4
subjekti
Vërtetim për përgjegjësitë tatimore
4
Vërtetim për pagimin e kontributeve për 4
individin

232 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve (DPT)
233 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve (DPT)
234 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve (DPT)
235 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve (DPT)
236 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve (DPT)
237 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
238 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
239 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)

240 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
241 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
242 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
243 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
244 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)

245 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
246 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
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e Vërtetim për regjistrim të investitorit

4

e Vërtetim për pagim detyrimesh

4

e Vërtetim statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën)

4

e Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit

4

e Kërkesë për vërtetim për posedim mjeti

4

e Bizneset e mia

4

e Aplikim për licencë të re "Prodhimi Primar" në
Qendrën Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbime
ekspertize dhe ose profesionale lidhur me
burimet energjetike" në Qendrën Kombëtare
të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shpues profesionist
për ujë" në Qendrën Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbime të
përkujdesit
komunitar"
në
Qendrën
Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Tregtim me shumicë
i vajrave lubrifikantë" në Qendrën Kombëtare
të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Tregtim me shumicë
i karburanteve të avionëve" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Autoshkollë për
dhënien
e
certifikatës
së
aftësisë
profesionale" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Autoshkollë për
dhënien e lejes së drejtimit" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbime
ekspertize dhe ose profesionale lidhur me
burimet minerare" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit

3
3

3
3

3

3

3

3

3

247 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
248 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
249 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
250 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
251 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
252 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
253 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
254 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
255 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
256 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
257 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)

258 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)

259 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
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e Aplikim për licencë të re "Veprimtaritë e
ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis" në
Qendrën Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbime
ndërhyrëse higjieno-sanitare" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Farmaci Veterinare"
në Qendrën Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Agjenci
Farmaceutike" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Qendër mjekësore"
në Qendrën Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbimi i
Përmbarimit" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Ndërmjetësim në
tregun e punës" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Tregtim me shumicë
i naftës dhe gazit" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Tregtim me shumicë
i biokarburanteve" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Autoshkollë për
dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale"
në Qendrën Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbime
ekspertize dhe ose profesionale lidhur me
burimet
hidrokarbure" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbime të
ekspertizës dhe ose profesionale lidhur me
pyje apo kullota" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Veprimtari në
fushën e shëndetit publik që nuk licencohen
sipas një kategorie tjetër" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit

3

3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

260 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
261 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
262 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
263 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
264 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
265 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
266 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
267 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
268 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
269 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
270 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
271 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
272 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
273 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
274 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
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e Aplikim për licencë të re "Shërbime
ekspertize
higjieno-shëndetësore"
në
Qendrën Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Farmaci" në
Qendrën Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbime të tjera
shëndetësore e kurative" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Klinikë
stomatologjike" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Kabinet
stomatologjik" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Kabinet mjekësor"
në Qendrën Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbime
laboratorike - Laborator Optik" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbime
laboratorike - Laborator mikrobiologjik" në
Qendrën Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbime
laboratorike - Laborator klinik biokimik" në
Qendrën Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbime
laboratorike - Laborator gjenetik" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbime
laboratorike - Laborator dentar" në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Klinika veterinare"
në Qendrën Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Shërbime
ekspertize" në Qendrën Kombëtare të
Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Prodhim tregtim i
farave dhe fidanëve" në Qendrën Kombëtare
të Biznesit
e Aplikim për licencë të re "Ndërzimi Natyror i
Kontrolluar (stacionet e ndërzimit natyror)" në
Qendrën Kombëtare të Biznesit

3

3
3

3

3

3
3

3

3

3

3

3
3

3

3

275 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
276 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
277 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
278 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
279 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
280 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
281 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
282 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
283 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
284 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
285 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
286 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
287 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
288 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
289 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
290 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
291 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
292 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
293 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
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e Ekstrakt i thjeshtë (Qytetar)

4

e Aplikim për revokim licence në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
e Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare
e Biznesit me NIPT
e Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare
e Biznesit me numër çështje
e Regjistrim fillestar i biznesit (Person Fizik)
pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit
e Regjistrim fillestar i biznesit (Shoqëri
Aksionare) pranë Qendrës Kombëtare të
Biznesit
e Regjistrim fillestar i biznesit (Degëve ose
Zyrave të Përfaqësimit të Shoqërive të Huaja)
pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit
e Depozitimi i bilancit vjetor në Qendrën
Kombëtare të Biznesit
e Aplikim për licencë për leje kërkim-zbulimi

3

e Aplikim për licencë për agjenci që trajtojnë
praktikat e qarkullimit të mjeteve me motor
dhe/ose të rimorkiove
e Ekstrakt historik (Biznes) - "për degët ose
zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja”
e Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “për degët ose
zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja”
e Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri e
kursim kreditit”
e Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri me
përgjegjësi të kufizuar”
e Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri e
bashkëpunimit reciprok”
e Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri e
bashkëpunimit bujqësor”
e Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri
aksionare”
e Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri
komandite”
e Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri
kolektive”

3

4
4
3
3

3

4
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

294 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
295 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
296 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
297 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
298 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
299 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
300 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
301 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
302 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
303 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
304 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
305 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
306 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
307 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
308 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
309 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
310 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
311 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
312 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
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e Ekstrakt i thjeshtë (Biznes) - “shoqëri e
thjeshtë"
e Ekstrakt historik (Biznes) - "shoqëri me
përgjegjësi të kufizuar”
e Ekstrakt historik (Biznes) - "shoqëri e kursim
kreditit”
e Ekstrakt historik (Biznes) - "shoqëri e
bashkëpunimit reciprok"
e Ekstrakt historik (Biznes) - "shoqëri e
bashkëpunimit bujqësor"
e Ekstrakt historik (Biznes) - “shoqëri
aksionare”
e Ekstrakt historik (Biznes) - “shoqëri
komandite”
e Ekstrakt historik (Biznes) - “shoqëri kolektive”

4

e Ekstrakt historik (Biznes) - "shoqëri e
thjeshtë"
e Aplikim për licencë për tregtimin e pjesëve të
këmbimit të mjeteve rrugore me motor
dhe/ose të rimorkiove
e Aplikim për licencë për ushtrimin e
veprimtarisë së survejimit të mjeteve
lundruese
e Aplikim për licencë për prodhim të barnave
(për kafshë)
e Aplikim për licencë për shërbime spitalore

4

e Aplikim për licencë operimi të aerodromit

3

e Aplikim për licencë për import të mbetjeve për
qëllim riciklimi, përpunimi dhe/ose përdorimi
ose importi i substancave ozonholluese
e Aplikim për licencë për institucion arsimor
plotësues
e Aplikim për licencë për leje kërkim-zbulim
shfrytëzimi
e Aplikim për licencë për prodhim të barnave

3

4
4
4
4
4
4
4

3

3

3
3

3
3
3

e Aplikim për licencë për inseminim artificial 3
(stacionet
e
inseminimit
artificial/inseminatorët)

313 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
314 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)

315 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
316 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)

317 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
318 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
319 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
320 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
321 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
322 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
323 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
324 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
325 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
326 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
327 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
328 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
329 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
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e Aplikim për licencë për kultivim të kafshëve
ujore në fermat e akuakulturës
e 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
e Aplikim për licencë për ushtrimin e
veprimtarisë së stacionit të shërbimit të
pajisjeve të sigurimit të jetës në det
e 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
e Aplikim për licencë për peshkim dhe forma të
tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër
e Aplikim për licencë për prodhim dhe tregtim
të produkteve të mbrojtjes së bimëve
e Aplikim për licencë për prodhim industrial
dhe/ose përpunim i produkteve të duhanit
e Aplikim për licencë tregtimi me shumicë i
barnave për kafshë
e Aplikim për licencë për prodhim dhe tregtim
të plehrave kimike me rrezikshmëri
e Aplikim për licencë për ushtrimin e
veprimtarisë së pilotimit
e Aplikim për licencë për tregtimin me shumicë
të barnave për njerëz
e Aplikim për licencë për ushtrimin e
veprimtarisë së ormexhimit
e Aplikim për licencë për prodhim përpunim
dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve
për njerëz
e Aplikim për licencë për prodhimin dhe/ose
tregtimin e materialit racor
e Aplikim për licencë për shërbime ndërhyrëse
në rast emergjencash
e Aplikim për licencë për tregtim me shumicë të
plehrave kimike me rrezikshmëri
e Aplikim për licencë për shërbime portuale
(tërheqje mbeturinash nga porti/shërbim i

3
3

3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

330 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
331 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
332 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)

e

333 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
334 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)

e

335 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
336 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
337 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
338 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
339 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
340 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
341 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
342 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
343 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
344 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
345 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
346 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
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e
e

pajisjeve
portuale/survejim
i
mjeteve
lundruese/ushtrim pilotimi)
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 formim profesional

e Aplikim për licencë për ushtrimin e
veprimtarisë së furnizimit me karburant, për
konsum, të anijeve në porte dhe në rada
e Aplikim
për
licencë
për
transport
ndërkombëtar detar të automjeteve dhe/ose
udhëtarëve
e Aplikim për licencë për shitje me shumicë të
ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)
e Aplikim
për
licencë
për
transport
ndërkombëtar detar të mallrave dhe njerëzve
e Aplikim
për
licencë
për
aktivitetin
“Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me
ndikimin në mjedis”
e Aplikim për licencë për transport rrugor
ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
e Aplikim për licencë për leje mjedisore e tipit C

3
3
3

3
3

3

3
3
3

3
3

e Aplikim për licencë për transport rrugor 3
ndërkombëtar të udhëtarëve
e Aplikim për licencë për leje mjedisore e tipit B 3
e Aplikim për licencë për transport kombëtar 3
detar të mallrave dhe të njerëzve
e Aplikim për licencë për mbarështim të 3
kafshëve në fermat agroblektorale të mëdha
e Aplikim për licencë për leje mjedisore e tipit A 3
e Aplikim për
shfrytëzimi

licencë

për

leje

minerare 3

347 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
348 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
349 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
350 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
351 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
352 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
353 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
354 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
355 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
356 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
357 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
358 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
359 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
360 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
361 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
362 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
363 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
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e Aplikim për licencë për veprimtari të lidhura
me substancat dhe preparatet kimike me
rrezikshmëri
e Aplikim për licencë për tregti me shumicë të
kafshëve të gjalla
e Aplikim për licencë për autoriparimin e
mjeteve rrugore me motor dhe rimorkio
e Regjistrime të tjera të biznesit (Degëve ose
Zyrave të Përfaqësimit të Shoqërive të Huaja)
pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit
e Regjistrime të tjera të biznesit (Person Fizik)
pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit
e Regjistrime të tjera të biznesit (Shoqëri me
Përgjegjësi të Kufizuar) pranë Qendrës
Kombëtare të Biznesit
e Regjistrime të tjera të biznesit (Shoqëri
Aksionare) pranë Qendrës Kombëtare të
Biznesit
e Të dhënat e biznesit

3

e Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare
e Biznesit (licenca)
e Regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës,
zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera
publike (Administratë)
e Regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës,
zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera
publike (Individ)
e Regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës,
zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera
publike (Biznes)
e Aplikim për licencë për operator turistik

4

e Aplikim për licencë për agjenci udhëtimi

3

3
3
3

3
3

3

4

3

3

3

3

e Aplikim për licencë për ofruesit e shërbimeve 3
të lundrimit ajror
e Aplikim për licencë për arsim bazë (cikli i 3
lartë)
e Aplikim për licencë për arsim bazë (cikli i ulët) 3

364 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
365 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
366 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
367 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
368 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
369 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
370 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
371 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
372 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
373 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
374 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)

e Aplikim për licencë për arsim parashkollor 3
(kopsht)
e Aplikim për licencë për arsim special
3
e Aplikim për licencë për arsim të mesëm
artistik e social-kulturor
e Aplikim për licencë për arsim të mesëm
profesional
e Aplikim për licencë për arsim të mesëm të
përgjithshëm (gjimnaz)
e Aplikim për licencë për arsim të mesëm teknik

3

e Aplikim për licencë për operim të një fushe
fluturimi
e Aplikim për licencë për trafik ajror të veçantë
(aeroport me operime të veçanta)
e Aplikim
për
licencë
për
shërbime
aeroportuale
e Aplikim për licencë për operim të një fushe
fluturimi për avionët pa motorr
e Aplikim për licencë për trafik ajror të
përgjithshëm (aeroport për operime të
përgjithshme)
e Certifikatë Regjistrimi

3

375 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
376 Agjencia e Legalizimit,
Urbanizimit dhe Integrimit të
Zonave/Ndërtimeve
Informale (ALUIZNI)
377 Arkivi Qendror Teknik i
Ndërtimit (AQTN)
378 Arkivi Qendror Teknik i
Ndërtimit (AQTN)
379 Arkivi Qendror Teknik i
Ndërtimit (AQTN)
380 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
381 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
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3
3
3

3
3
3
3

4

Vërtetim për aplikim për legalizim ndërtimi 3
informal

Marrje fletë projekti

4

Marrje dosje pronësie

4

Marrje Gen-plan (A3/A4)

4

Automjetet e mia

4

Pikët e drejtuesit të mjetit

4

382 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
383 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
384 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
385 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
386 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
387 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
388 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
389 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
390 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
391 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
392 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
393 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
394 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
395 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
396 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
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Autorizim për rifitimin e lejes së drejtimit

4

Vërtetim për lejen e drejtimit

4

Gjobat e kontrollit në rrugë nga DPSHTRR

4

Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

4

Gjobat e kontrollit teknik vjetor të automjeteve 4

Certifikatë pronësie e mjetit

4

Aplikim për leje qarkullimi ndërkombëtare

3

Aplikim për çregjistrim të përkohshëm mjeti

3

Aplikim për çregjistrim të përhershëm mjeti

3

Aplikim për leje qarkullimi provizore

3

Aplikim për certifikatë pronësie mjeti

3

Pensionet e patërhequra

4

Pensioni im

4

Kërkesë paraprake për përfitim pensioni 3
pleqërie
Kërkesë për rishqyrtim përfitimi (pensioni)
3

397 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
398 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
399 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
400 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
401 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
402 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
403 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
404 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
405 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
406 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
407 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
408 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
409 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
410 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
411 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
412 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
413 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
414 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
415 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
416 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
417 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
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Kërkesë për transferim dosjeje përfitimi 3
(pensioni)
Kërkesë për sigurim shoqëror suplementar 3
për ushtarakët
Rikomisionim në KMCAP
4
Aplikim për pension pleqërie

3

Aplikim për trajtim të veçantë financiar për
pilotët fluturues në pension
Aplikim për trajtim të veçantë financiar për
efektivët lundrues në pension
Aplikim për pension shtetëror suplementar i
personave me titull shkencor
Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP)

3

Aplikim për pension familjar

3

Aplikim për shpërblim financiar nga statusi
"Dëshmor i Atdheut"
Aplikim për pension shtetëror suplementar
për personat me funksione kushtetuese
Aplikim për rivlerësimin e masës së pensionit
të invaliditetit (KMCAP)
Masat e patërhequra të pensionit të KMCAPit
Pensioni i invaliditetit (KMCAP)

3

Masat e patërhequra
invaliditetit (KMCAP)
Pensioni i pleqërisë

të

pensionit

3
3
3

3
3
4
4

të 4
4

Masat e patërhequra të pensionit të pleqërisë 4
Publikimi i të dhënave të pensionit të vdekjes 4
Pensioni familjar

4

Pension shtetëror suplementar i personave 4
me funksione kushtetuese
Pensioni shtetëror suplementar i personave 4
me titull shkencor

418 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
419 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
420 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
421 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
422 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
423 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)

Trajtim i veçantë financiar i efektivëve 4
lundrues në pension
Trajtim i veçantë financiar i pilotëve fluturues 4
në pension
Masat e patërhequra të pensionit të vdekjes 4

424 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
425 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
426 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
427 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
428 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
429 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
430 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
431 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
432 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
433 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
434 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
435 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
436 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
437 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)

4
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Masat e patërhequra të pensionit familjar

4

Masat e patërhequra të shpërblimit financiar
nga statusi "Dëshmor i Atdheut"
Masat e patërhequra të pensionit shtetëror
suplementar të personave me funksione
kushtetuese
Masat e patërhequra të pensionit shtetëror
suplementar të personave me titull shkencor
Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë
financiar të pilotëve fluturues në pension
Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë
financiar për efektivët lundrues në pension
Kërkesë për pension shtetëror suplementar
për personat me funksione kushtetuese
Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për
efektivët lundrues në pension
Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për
pilotët fluturues në pension
Kërkesë për pension shtetëror suplementar i
personave me titull shkencor
Pensioni i pleqërisë (kartela e pleqërisë)

4

Vërtetim pensioni

4

4

4
4
3
3
3
3
4

Vërtetim i pagesës së kontributeve të të 4
vetëpunësuarve në bujqësi
Aplikim për mbyllje pensioni pleqërie
3
Aplikim për mbyllje pensioni invaliditeti

3

Aplikim për mbyllje pensioni familjar

3

Aplikim për mbyllje pensioni suplementar

3

438 Instituti
i
Sigurimeve Aplikim për mbyllje pensioni suplementar i
Shoqërore (ISSH)
përkohshëm
439 Agjencia e Prokurimit Publik Gjurmimi i çështjeve nga Agjencia e
Prokurimit Publik me NIPT
440 Agjencia e Prokurimit Publik Kërkesë njoftim për tendera të rinj sipas
kodeve CPV
441 Departamenti
i Formulari i dekriminalizimit
Administratës Publike
442 Departamenti
i Dosja e punonjësit qeveritar në DAP
Administratës Publike
443 Drejtoria e Përgjithshme e Kundërvajtjet rrugore
Policisë së Shtetit
444 Agjencia
Kombëtare
e Verifikim nënshkrimi elektronik
Shoqërisë së Informacionit
(AKSHI)
445 Agjencia
Kombëtare
e Posta elektronike zyrtare
Shoqërisë së Informacionit
(AKSHI)
446 Drejtoria e Përgjithshme Aplikim për regjistrim të anijeve me kontratë
Detare
bareboat
447 Drejtoria e Përgjithshme Aplikim për pajisje me leje drejtimi për mjete
Detare
të vogla lundruese
448 Drejtoria e Përgjithshme Aplikim për regjistrim të mjeteve të vogla
Detare
lundruese
449 Drejtoria e Përgjithshme Aplikim për regjistrim përfundimtar të
Detare
motorëve të detit
450 Drejtoria e Përgjithshme Aplikim për lëshimin e certifikatës së
Detare
minimumit për anijet e transportit të mallrave
dhe të peshkimit
451 Drejtoria e Përgjithshme Aplikim për regjistrim dhe pajisje me
Detare
pasaportë lundrimi për marinar të flotës
tregtare
452 Drejtoria e Përgjithshme Regjistrimi i mjeteve lundruese të shërbimeve
Detare
portuale
453 Drejtoria e Përgjithshme Regjistrimi dhe pajisja me pasaportë lundrimi
Detare
për marinar të flotës së peshkimit
454 Qendra
e
Shërbimeve Kërkesë për kopje të testit të maturës
Arsimore
455 Qendra
e
Shërbimeve Notat e provimeve të maturës
Arsimore
456 Drejtoria e Shërbimit të Aplikim për vërtetim certifikatë martese
Trupit Diplomatik
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3
4
4
4
3
4
4

4

3
3
3
3
3

3

3
3
4
4
3

457 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
458 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
459 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
460 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
461 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
462 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
463 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
464 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
465 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
466 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
467 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
468 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
469 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
470 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
471 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
472 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
473 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
474 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik
475 Drejtoria e Shërbimit
Trupit Diplomatik

të Aplikim për vërtetim konsullor mbi të dhënat 3
e sakta
të Aplikim për vërtetim konsullor mbi të dhënat 3
personale
të Aplikim për leje kalimi (Laissez Passer)
3
të Aplikim për asistencë të përgjithshme

4

të Aplikim për asistencë për shtetasit shqiptarë 4
të humbur
të Aplikim për vizë (Visa application)
3
të Aplikim për asistencë për shtetasit shqiptarë
të ndaluar ose të burgosur
të Aplikim për fitimin e shtetësisë shqiptare me
dhënie
të Aplikim për fitimin e shtetësisë shqiptare me
njohje
të Aplikim për rifitim shtetësie shqiptare

4

të Aplikim për lënie shtetësie shqiptare

3

të Aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti

3

3
3
3

të Aplikim për leje transport trupi (Laissez 3
Passer for a Corpse)
të Aplikim për regjistrim fëmije
3
të Aplikim për regjistrim martese

3

të Aplikim për certifikatë martese (vetëm për 3
Italinë)
të Aplikim për regjistrim vdekje
3

të Aplikim për certifikatë vdekje (vetëm për 3
Italinë)
të Aplikim për legalizimin e dokumenteve të 3
lëshuara
nga
institucione
të
huaja
(Application for the legalisation of documents
issued by a foreign institution)
476 Drejtoria e Shërbimit të Aplikim për përkthim dokumenti
3
Trupit Diplomatik
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477 Drejtoria e Shërbimit të
Trupit Diplomatik
478 Drejtoria e Shërbimit të
Trupit Diplomatik
479 Drejtoria e Shërbimit të
Trupit Diplomatik
480 Drejtoria e Shërbimit të
Trupit Diplomatik
481 Drejtoria e Shërbimit të
Trupit Diplomatik
482 Drejtoria e Shërbimit të
Trupit Diplomatik
483 Drejtoria e Shërbimit të
Trupit Diplomatik
484 Drejtoria e Shërbimit të
Trupit Diplomatik
485 Drejtoria e Shërbimit të
Trupit Diplomatik
486 Drejtoria e Shërbimit të
Trupit Diplomatik
487 Drejtoria e Shërbimit të
Trupit Diplomatik
488 Drejtoria e Shërbimit të
Trupit Diplomatik
489 Drejtoria e Shërbimit të
Trupit Diplomatik
490 Drejtoria e Përgjithshme e
Burgjeve
491 Drejtoria e Përgjithshme e
Burgjeve
492 Agjencia
Kombëtare
e
Turizmit
493 Agjencia e Zhvillimit të
Territorit
494 Agjencia e Zhvillimit të
Territorit
495 Agjencia e Zhvillimit të
Territorit
496 Agjencia e Zhvillimit të
Territorit
497 Agjencia e Zhvillimit të
Territorit
180 | F a q j a

Aplikim për Vërtetim Konsullor, i ndryshëm

3

Aplikim për lidhje martese me shtetas 3
shqiptar
Aplikim për vërtetim certifikatë lindje
3
Aplikim për lidhje martese me shtetas të huaj 3
Aplikim për vërtetim konsullor identiteti

3

Aplikim për njësimin e kopjes me origjinalin

3

Aplikim për Leje Martese
Matrimonio)
Aplikim për procesverbal

3

(Nulla Osta 3

Aplikim për prokurë të posaçme

3

Aplikim për deklaratë noteriale

3

Aplikim për autentifikim nënshkrimi

3

Aplikim për ekstrakt dokumenti (dublikatë)

3

Aplikim për vërtetim certifikatë familjare

3

Vërtetim i hyrje-daljes nga burgu (dënimi)

4

Vërtetim i periudhës së burgut

4

Kërkesë për pjesëmarrje në aktivitete

4

Aplikim për leje infrastrukture

4

Aplikimi për deklarate paraprake për kryerje 4
punimesh
Aplikimi për t'u pajisur me Certifikatë 4
Përdorimi
Njoftim për raportin e kolaudimit
4
Leje ndërtimi për rikonstruksion me ndryshim 4
funksioni

498 Agjencia
Territorit
499 Agjencia
Territorit
500 Agjencia
Territorit
501 Agjencia
Territorit
502 Agjencia
Territorit
503 Agjencia
Territorit
504 Agjencia
Territorit

e

Zhvillimit

të Njoftim për ndryshimin e subjektit zbatues

4

e

Zhvillimit

të Njoftim për raportin e mbikqyrjes

4

e

Zhvillimit

të Njoftim për fillimin e punimeve

4

e

Zhvillimit

të Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit 4

e

Zhvillimit

e

Zhvillimit

të Leje ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim 4
funksioni
të Leje për ndryshimin e subjektit zhvillues
4

e

Zhvillimit

505 Agjencia e Zhvillimit
Territorit
506 Agjencia e Zhvillimit
Territorit
507 Bashkia Tiranë
508 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve
509 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve
510 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve
511 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve
512 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve
513 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve
514 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve
515 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve
516 Drejtoria e Përgjithshme
Tatimeve
517 Shërbimi kombëtar
punësimit
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të Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim 4
ekzistues, me sipërfaqe më të madhe se 250
m2
të Leje ndërtimi për ndërtim të ri, me sipërfaqe 4
më të madhe se 250 m2
të Aplikimi për leje për ndryshimin e funksionit
4
Taksat dhe tarifat vendore - Bashkia Tiranë
4
e Tatim mbi të Ardhurat Personale të Biznesit 4
të Vogël
e Tatim Fitimi
4
e Tatim i mbajtur në Burim

4

e Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe 4
Shëndetësore
e Tarifat Kombëtare
4
e Tatim mbi të Ardhurat nga Punësimi

4

e Taksat Kombëtare

4

e Renta Minerare

4

e Tatim i Lojrave të Fatit

4

i Aplikim për vërtetim deklarimi për punësim 3
për shtetas të BE-së, Zonës Shengen, të
SHBA-së, Republikës së Kosovës

518 Shërbimi kombëtar
i
punësimit
519 Shërbimi kombëtar
i
punësimit
520 Shërbimi kombëtar
i
punësimit
521 Shërbimi kombëtar
i
punësimit
522 Agjencia
Kombëtare
e
Shoqërisë së Informacionit
523 Agjencia
Kombëtare
e
Shoqërisë së Informacionit
524 Agjencia
Kombëtare
e
Shoqërisë së Informacionit
525 Agjencia
Kombëtare
e
Shoqërisë së Informacionit
526 Ministria Për Evropen dhe
punët e Jashtme
527 Ministria Për Evropen dhe
punët e Jashtme
528
529
530
531
532
533

534

535

Aplikim për regjistrim në programet e nxitjes 3
së punësimit
Aplikim për regjistrim në kurset e Formimit 3
Profesional
Aplikim për Regjistrimin e Punëdhënësit
4
Aplikim për regjistrimin e Vendeve të Lira të 3
Punës
Asistencë teknike për Nënshkrimin Elektronik 4
Rinovimi i Nënshkrimit Elektronik

4

Pajisja me Nënshkrim Elektronik

4

Revokimi i Nënshkrimit Elektronik

3

Aplikim për vërtetimin e verifikimit të gjendjes 3
gjyqësore (Dëshmi Penaliteti)
Aplikim për vërtetimin e verifikimit të lejes së 3
drejtimit (patentës) për konvertim ose
denoncim
Drejtoria e Përgjithshme e Kërkesë për rinovim të lejes së qëndrimit
3
Policise se Shtetit(DPPSH)
Drejtoria e Përgjithshme e Kërkesë për leje qëndrimi
3
Policise se Shtetit(DPPSH)
Drejtoria e Përgjithshme e Kërkesë për rifitim shtetësie
3
Policise se Shtetit(DPPSH)
Drejtoria e Përgjithshme e Kërkesë për lënie shtetësie
3
Policise se Shtetit(DPPSH)
Drejtoria e Përgjithshme e Kërkesë për fitim shtetësie
3
Policise se Shtetit(DPPSH)
Drejtoria e Përgjithshme e Kërkesë për korrigjim/fshirje të dhënash 4
Policise se Shtetit(DPPSH) personale (në rast konstatimi të pasaktësive
në sistem)
Drejtoria e Përgjithshme e Aplikim për ripajisje me Dëshmi Aftësie 3
Shërbimeve të Transportit profesionale (humbje, dëmtim)
Rrugor (DPSHTRR)
Drejtoria e Përgjithshme e Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie 3
Shërbimeve të Transportit profesionale për makineritë e rënda
Rrugor (DPSHTRR)
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536 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
537 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
538 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
539 Fondi
i
Sigurimit
të
Detyrueshëm të Kujdesit
Shëndetësor
540 Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve (DPT)
541 Qendra
Kombëtare
e
Biznesit (QKB)
542

543

544
545
546
547
548
549
550
551
552

Aplikim për ripajisje me Dëshmi Aftësie 3
profesionale për makineri të rënda
Aplikim për pajisje me Certifikatën
Kompetencës Profesionale (CKP)

e 3

Kërkesë për transferim të dosjes së lejes së 4
drejtimit
Karta e Shëndetit

4

Vërtetim për individ të paregjistruar

4

Aplikim për licencë për shërbime të ruajtjes, 3
transportimit e shoqërimit të vlerave
monetare e sendeve të çmuara
Drejtoria e Përgjithshme e Pajisja me leje për ushtrimin e aktivitetit për 3
Shërbimeve të Transportit përgatitjen e kandidatëve për drejtues mjeti
Rrugor (DPSHTRR)
Drejtoria e Përgjithshme e Pajisja me lejedrejtimi të kategorisë A1, A2, 3
Shërbimeve të Transportit B1 ose B për herë të parë
Rrugor (DPSHTRR)
Drejtoria e Shërbimit të Aplikim për certifikatë lindje
3
Trupit Diplomatik
Drejtoria e Shërbimit të Aplikim për certifikatë familjare
3
Trupit Diplomatik
Shërbimi
Kombëtar
i Vërtetim si punëkërkues i papunë
4
Punësimit
Shërbimi
Kombëtar
i Vërtetim pagë papunësie
4
Punësimit
Drejtoria e Përgjithshme e Tatim i Thjeshtuar mbi Fitimin
4
Tatimeve
Drejtoria e Përgjithshme e Tatim mbi Vlerën e Shtuar
4
Tatimeve
Drejtoria e Përgjithshme e Tatim mbi të Ardhurat Personale
4
Tatimeve
Drejtoria e Përgjithshme e Detyrime Globale
4
Tatimeve
Shërbimi kombëtar
i Aplikim për regjistrim si punëkërkues i 3
punësimit
papunë
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553 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
554 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
555 Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave
556 Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave
557 Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimeve të Transportit
Rrugor (DPSHTRR)
558 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
559 instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
560 Qendra
Biznesit

pajisje

me

lejedrejtimi 3

Modifikim profili në sistemin 'Sicpatrace', 4
shtesë kategorie produkti
Modifikim profili në sistemin 'Sicpatrace', 4
shtesë furnitori
Pagesa e Taksës Vjetore të Mjeteve të 4
Përdoruara/ Mjeteve të Luksit
4

Shërbimeve Matura shtetërore: Aplikim për formularin
A1Z
kombëtar
i Leje Pune e Tipit ( Leje pune e tipit A, B, C,
D)
kombëtar
i Leje Pune e Tipit ATN ( Leje pune e tipit A, B,
C, D)
kombëtar
i Leje Pune e Tipit BI ( Leje pune e tipit A, B,
C, D)
kombëtar
i Leje Pune e Tipit BVP( Leje pune e tipit A, B,
C, D)
kombëtar
i Leje Pune e Tipit C( Leje pune e tipit A, B, C,
D)
kombëtar
i Leje Pune e Tipit CSHK( Leje pune e tipit A,
B, C, D)

3

Kombëtare

e
e
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Aplikim
për
ndërkombëtare

Shpërblim financiar nga statusi “Dëshmor i
Atdheut”
Aplikim për pension pleqërie, suplementar
pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve
apo suplementar për akademik
Aplikim
për
licencë
për
arsim
parauniversitar(kopsht/shkollë
9vjeçare/shkollë e mesme)
Kontributet për sigurimet shoqërore të të
vetëpunësuarve në bujqësi dhe vullnetarëve
Gjurmimi i çështjeve nga Agjencia e
Prokurimit Publik me numër çështje
Matura shtetërore: Aplikim për formularin A1

e

561 Instituti
i
Sigurimeve
Shoqërore (ISSH)
562 Agjencia e Prokurimit Publik
563 Qendra
Arsimore
564 Qendra
Arsimore
565 Shërbimi
punësimit
566 Shërbimi
punësimit
567 Shërbimi
punësimit
568 Shërbimi
punësimit
569 Shërbimi
punësimit
570 Shërbimi
punësimit

Aplikim për pajisje me Dëshmi Aftësie 3
Profesionale (DAP)

Shërbimeve

3

3

4
4
3

3
3
3
3
3
3

571 Shërbimi kombëtar
punësimit
572 Shërbimi kombëtar
punësimit
573 Shërbimi kombëtar
punësimit
574 Shërbimi kombëtar
punësimit
575 Shërbimi kombëtar
punësimit
576 Shërbimi kombëtar
punësimit
577 Shërbimi kombëtar
punësimit
578 Shërbimi kombëtar
punësimit
579 Shërbimi kombëtar
punësimit
580 Shërbimi kombëtar
punësimit
581 Qendra
Kombëtare
Biznesit (QKB)
582 Njesitë vendore
583 Njesitë vendore
584 Njesitë vendore
585 Njesitë vendore
586 Njesitë vendore
587 Njesitë vendore
588 Njesitë vendore
589 Njesitë vendore
590 Njesitë vendore
591 Agjencia
për
Bujqësor dhe Rural
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i Leje Pune e Tipit D ( Leje pune e tipit A, B, C,
D)
i Leje Pune e Tipit AAF( Leje pune e tipit A, B,
C, D)
i Leje Pune e Tipit AFP ( Leje pune e tipit A, B,
C, D)
i Leje Pune e Tipit AKL ( Leje pune e tipit A, B,
C, D)
i Leje Pune e Tipit ANK ( Leje pune e tipit A,
B, C, D)
i Leje Pune e Tipit AP( Leje pune e tipit A, B,
C, D)
i Leje Pune e Tipit APS ( Leje pune e tipit A, B,
C, D)
i Leje Pune e Tipit APSH( Leje pune e tipit A,
B, C, D)
i Leje Pune e Tipit AS ( Leje pune e tipit A, B,
C, D)
i Leje Pune e Tipit ASHV ( Leje pune e tipit A,
B, C, D)
e Ekstrakt i thjeshtë/historik (Biznes)

3

Publikimi i taksës së pastrimit për qytetarin
(Bashkia Durrës)
Publikimi i taksës së ndriçimit për qytetarin
(Bashkia Durrës)
Publikimi i taksës së Pasurisë për qytetarin
(Bashkia Durrës)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për qytetarin
(Bashkia Durrës)
Publikimi i taksës së gjelbërimit për biznesin
(Bashkia Durrës)
Publikimi i taksës së pastrimit për biznesin
(Bashkia Durrës)
Publikimi i taksës së ndriçimit për biznesin
(Bashkia Durrës)
Publikimi i taksës së pasurisë për biznesin
(Bashkia Durrës)
Publikimi i taksës së tabelës për biznesin
(Bashkia Durrës)
Zhvillim Aplikim për skemat mbështetëse

4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
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