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Viti 2020 ishte padyshim një vit i pazakontë, i shoqëruar me sfida dhe 
vështirësi të mëdha për të gjithë botën, e për Shqipërinë gjithashtu. 
Të gjithë vendet, përfshirë edhe ato më të zhvilluara u gjendën të 
papërgatitura për të menaxhuar situatën e pandemisë globale dhe 
pasojat negative që derivuan prej saj. Për Shqipërinë kjo situatë erdhi 
pas një tjetër sprove të fortë, si tërmeti që tronditi vendin në Nëntor të 
2019. Megjithatë, pas pothuaj një viti bashkëjetesë me mbyllje totale apo 
të pjesshme, kufizime, rregulla strikte e ndryshime në mënyrën tonë të 
jetës dhe të punës, Shqipëria tregoi se ja del mbanë të ndërrmarrë të 
gjithë hapat e nevojshëm për të kapërcyer çdo sfidë e për të buzëqeshur 
përsëri. 

Sfida dhe prioriteti kryesor gjatë vitit që lamë pas, ishte patjetër ofrimi 
dhe garantimi i shërbimeve dhe kujdesit shëndetësor për qytetarët. 
Megjithatë, sfiduese nga ana tjetër ishte dhe realiteti i ri me të cilin 
administrata po përballej, një mënyrë të punuari tërësisht e re, me të cilën 
duhet të përshtatej sa më shpejt në mënyrë që të vijonte të siguronte 
mbarëvajtjen e punës dhe ofrimin e shërbime publike cilësore.

Të gjendur në kushtet e kufizimeve të herëpashershme testuam 
kapacitetet tona institucionale e njerëzore dhe matëm aftësinë tonë për 
t`u përshtatur me ndryshimin e pashmangshëm, atë të smart-working, 
duke u kujdesur që efiçenca dhe performanca e nëpunësve tanë 
publike të ishte në standardet e duhura. Transformimi ishte një proces 
tejet sfidues, megjithatë të gjithë masat dhe inicativat e ndërmarra gjatë 
këtyre viteve të fundit në kuadër të reformimit të Administratës Publike, 
me fokus digjitalizimin, e bënë ndryshimin më të lehtë për administratën 
publike shqiptare. 

PREAMBULA
Fjala e znj. Albana Koçiu - Drejtor i 
Departamentit të Administratës 
Publike
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Do të doja të nënvizoja dy nga momentet kryesore gjatë vitit 2020, të cilat konfirmuan 
vlerën e shtuar që procesi i digjitalizimit ka sjellë në punën e administratës, duke e 
transformuar atë rrënjësisht. 

Shqipëria digjitale, një pikë kyçe në axhendën e qeverisë, është tashmë një realitet i 
prekshëm me portalin e-Albania, si pika e vetme për ofrimin e shërbimeve publike 
të institucioneve qeveritare në dispozicion të qytetarëve dhe bizneseve 24/7. Një 
nivel i tillë i digjitalizimit të shërbimeve të institucioneve publike ka bërë të mundur 
uljen e kostove dhe parandalimin e rasteve të korrupsionit dhe rritjen e besimit 
të qytetarëve në shërbimet publike. E-Albania ishte një ndër mjetet kryesore në 
menaxhimin e krizës gjatë 2020, duke treguar dhe njëherë që në fakt zhvillimet 
teknologjike jo vetëm që lehtësojnë jetën e qytetarëve por dhe e ruajnë atë, në 
rastin konkret.  

Gjatë 2020, patëm një tjetër arritje të rëndësishme si ajo e zhvillimit për herë të parë 
të një procedure rekrutimi në shërbimin civil, terësisht online, një arritje kjo sërish 
e mundësuar nga investimet dhe iniciativat e ndërmarra gjatë viteve të fundit në 
drejtim të informatizimit të proceseve kyçe të administratës, duke rritur efiçencën 
dhe transparencën. Ishte plaftorma e integruar e komunikimit administrata.al, ajo 
e cila për herë të parë, në Prill të 2020 mundësoi testimin elektronik duke realizuar 
kështu zhvillimin e procedurave të rekrutimit tërësisht online. Kjo platformë 
konfirmoi dhe një herë vlerën e shtuar të saj në modernizimin dhe përmirësimin e 
menaxhimit të burimeve njerëzore në administratën publike, nëpërmjet unifikimit 
dhe standardizimit të procedurave në nivel qendror dhe lokal. 

Administrata publike, si themeli mbi të cilin implementohen të gjithë reformat e 
ndërrmarra nga qeveria, mbetet një pikë kyçe jo vetëm për zhvillimin ekonomik 
e social të vendit por edhe për rrugëtimin e Shqipërisë drejt familjes evropiane. 
Nëpunësit tanë publikë janë faktor themelor në ofrimin e shërbimeve dhe 
menaxhimin e aseteve e pasurive publike të vendit, kësisoj angazhimi për të patur 
nëpunës të kualifikuar, me integritet, të paanashëm, pjesë të strukturave efiçente 
dhe performuese, vijon të jetë maksimal.

Modernizimet teknologjike, ndryshimet e vazhdueshme dhe veçanërisht situata 
aktuale e krizës, nënvizojnë gjithnjë e më shumë nevojën evidente për një 
administratë fleksibël, të aftë të menaxhojë dhe adresojë sfidat me të cilat përballet 
dhe njëkohësisht këmbëngulëse në përpjekjet reformuese në drejtim të progresit 
të Shqipërisë. 

Me bindjen e plotë që hapat e hedhura bashkarisht në këto vitet e fundit në 
reformimin e administratës publike kanë sjellë dhe do të vijojnë të sjellin rezultate 
të dukshme dhe transformimin e administratës tonë në një administratë inovatore, 
të dedikuar dhe përfaqësuese të denjë të vlerave më të mira të Shqipërisë. 

Prill 2021
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

116
në zbatim nga 130 nën 

aktivitete gjithsej.
të realizuara plotësisht 
nga 116 që kanë nisur 
zbatimin

NËN 
AKTIVITETE 68 NËN 

AKTIVITETE

nëpunës
 civilë të
trajnuar

shërbime 
elektronike

transaksione

përdorues  
të regjistruar

+6 qendra 
të reja

558,521 
aplikime

IPSIS & 
KONSULTIMI PUBLIK

TRANSPARENCA

Rregjistri Elektronik i 
Kërkesave & Përgjigjeve 

TRAJNIME

ADISA E-ALBANIA

89% 58%

REKRUTIMI

Prill 2020
Procedura e parë e rekrutimit 

PLOTËSISHT ONLINE

Baza ligjore IPSIS

Guidë 
metodologjike 

konsultimi publik

59 autoritete

1021

144M

1,781,674

PROGRESI NË ZBATIM SIPAS SHTYLLAVE 

4630

POLITIKËBËRJA DHE 
CILËSIA E LEGJISLACIONIT

ORGANIZIMI DHE 
FUNKSIONIMI I 

ADMINISTRATËS PUBLIKE

SHËRBIMI CIVIL: 
MENAXHIMI I BURIMEVE 

NJERËZORE

PROCEDURAT 
ADMINISTRATIVE DHE 

MBIKËQYRJA

87% 94% 89% 90%



REALIZIMI I INDIKATORËVE

NËN-AKTIVITETET NË ZBATIM SIPAS OBJEKTIVAVE

Kanë filluar zbatimin Nuk kanë filluar zbatimin

PRITSHMËRIA MBI ZBATIMIN E PLANIT PËR VITIN 2021 

2021 

130 89
NËN-AKTIVITETE QË  
KANË  FILLUAR 
ZBATIMIN 

NËN-AKTIVITETE
TË REALIZUARA

 PLOTËSISHT

TARGET I 
ARRITUR
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NËN VLERËN 
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1
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4
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OBJ 11

* nga këta: 5 indikatorë shë-
nojnë trend në rritje, 2    trend 
konstant dhe 2 trend zbritës  

8
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Reforma në Administratën Publike është një proces i rëndësishëm 
dhe prioritar për vendin, si elementi kyç përmes të cilit qeveria 
Shqiptare  garanton ofrimin me cilësi dhe efiçencë të shërbimeve 
publike për qytetarët e saj. Zhvillimi i vendit dhe zbatimi i çdo re-
forme të ndërmarrë mund të realizohen me sukses vetëm duke patur 
në themel një administratë publike të ngritur nën parimet e qeveris-
jes së mirë, e cila ka në rradhët e saj nëpunës të kualifikuar, të paan-
shëm, me integritet dhe me dedikimin për t`i shërbyer qytetarit.   

Të gjitha këto parime të diktuara dhe nga vizioni i qeverisë për të 
përmirësuar, transformuar dhe digjitalizuar akoma dhe më tej shërbimet 
publike janë parashikuar nën kontekstin strategjik ku dhe mbështetet 
zbatimi i reformës në administratën publike.

Strategjia Ndërsektoriale e Reformës në Administratën Publike (SNRAP) 
është baza mbi të cilën implementohet dhe monitorohet zbatimi i 
Reformës në Administratën Publike. SNRAP gjen mbështetje në vizionin 
dhe objektivat strategjike të përcaktuara në Strategjinë Kombëtare 
për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 2015-2020 si dokumenti themelor 
strategjik që kombinon axhendën e integrimit në Bashkimin Evropian 
me zhvillimin e qendrueshëm ekonomik e shoqëror të vendit, përfshirë 
edhe ndërlidhjen me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG/
OZHQ). 

Që në fazat e para të hartimit të SNRAP, është synuar ndërlidhja midis 
politikave të përcaktuara në SKZHI dhe objektivave afatgjata të cilat 
kanë për qëllim kryesisht përmirësimin e efektivitetit dhe efikasitetit 
të administratës publike dhe uljen e korrupsionit; krijimin e një sistemi 

PROGRESI I 
STRATEGJISË

Reforma të implementuara me 
sukses në vitin 2020

9



profesional, të paanshëm dhe të bazuar në merita si dhe  përmirësimin e shërbimeve publike 
dhe të procedurave administrative dhe mbikëqyrëse. 

Reformimi i Administratës Publike është një ndër elementët nën shtyllën “Themelorët: 
Qeverisja e mirë, demokracia dhe shteti i së drejtës” të SKZHI 2015-2020, me vizionin e 
zhvillimit të një administrate publike në përputhje me standartet e Administratës Evropiane 
me qëllimin për të ofruar shërbime me cilësi të lartë për qytetarët dhe bizneset, në mënyrë 
transparente, efikase dhe të efektshme, përmes përdorimit të teknologjive moderne dhe 
shërbimeve novatore, në përputhje me integrimin Evropian, me anë të punonjësve civilë të 
paanshëm dhe profesionistë si pjesë e strukturave efikase, vizion ky dhe i SNRAP. 

Strategjia Ndërsektoriale e Reformës në Administratën Publike, e miratuar në  15 Prill 2015 nga 
Qeveria Shqiptare, shërben si një dokument strategjik që orienton reformimin e administratës 
bazuar në katër shtylla kryesore, 11 objektiva të qarta strategjike dhe një plan veprimi i cili 
parashikon zbatimin e 130 nën-aktiviteteve konkrete1.

Shtylla I: Politikëbërja dhe Cilësia e Legjislacionit (46 nën-aktivitete); 

Shtylla II: Organizimi dhe Funksionimi i Administratës Publike (18 nën-aktivitete); 

Shtylla III: Shërbimi Civil dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore (36 nën-aktivitete); 

Shtylla IV: Procedurat Administrative dhe Mbikëqyrja (30 nën-aktivitete);

1  Vlerësimi i zhvillimeve për vitin 2020, në pikëpamje të arritjes së objektivave të Strategjisë realizohet nëpërmjet vlerësimit të 
indikatorëve (treguesve të suksesit) të parashikuar në dokumentin e Strategjisë ndërkohë që vlerësimi i ecurisë së zbatimit të reformave të 
parashikuara në kuadër të strategjisë bazohet në vlerësimin e ecurisë së zbatimit të aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit. 

2015
Miratimi i Strategjisë Ndërsektoriale për Reformën në 
Administratën Publike 2017

Rishikimi afatmesëm ku u konfirmua 
rëndësia e shtyllave dhe objektivave 
strategjike

2018
Miratimi i Planit 2018-2020 ku u morën 
në konsideratë arritjet, sfidat si dhe 
rekomandimet e strukturave ndërkombëtare

2018
Raporti i monitorimit të 

strategjisë i hartuar nën 
metodologjinë e SIGMA/OECD 

për përgatitjen, implementimin, 
monitorimin dhe raportimin në 

fushën e PAR 

2019
Hartimi dhe miratimi i planit të ri të veprimit 
2018-2022, duke zgjatur kështu kuadrin 
strategjik në mbështetje të programimit të 
fondeve IPA 2019-2020

Raportet e monitorimit në 
përputhje me VKM nr. 290 për 
krijimin e Sistemit Informatik të 
Planifikimit IPSIS

Raporti i monitorimit të strategjisë me një format të 
ri të përmirësuar me suportin e SIGMA - Raport më i 
qartë, konçiz dhe user-friendly

2020

2021
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Departamenti i Administratës Publike si institucioni përgjegjës për monitorimin dhe raportimin 
e zbatimit të SNRAP, e kryen këtë proces çdo vit, duke synuar përmirësimin e vazhdueshëm 
të tij. Kështu viti 2020 ishte viti në të cilin raporti i monitorimit të SNRAP, falë mbështetjes së 
SIGMA/OECD, erdhi me një format të përmirësuar, më të thjeshtë dhe tërheqës për publikun. 
Një format i cili prezantonte në mënyrë më të qartë arritjet kryesore të institucioneve publike 
shqiptare në kuadër të reformimit të administratës publike, dhe çka është më e rëndësishme, 
një paraqitje më të qartë të përfitimeve direkte që administrata dhe qytetarët kanë nga zbatimi 
i aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë.  

Zbatimi dhe monitorimi i Strategjisë diskutohet në takimet e Grupit Tematik “Shërbimi Civil 
dhe SNRAP”, grup i udhëhequr nga DAP, i cili takimet për tematika të rëndësishme si raportimi 
i zbatimit të SNRAP, i zhvillon me pjesëmarrjen e partnerëve ndërkombëtarë dhe shoqërisë 
civile. Organizimi i këtyre takimeve me pjesëmarrje të gjerë nga aktorët relevantë në Reformën 
e Administratës Publike, bëhet me qëllim transparencën, gjithëpërfshirjen dhe reflektimin e 
kontributeve të tyre në dokumentat strategjikë të vendit.

Procesi i përvitshëm i përgatitjes së raportit të monitorimit të strategjisë fillon që në fund 
të Dhjetorit për t’i paraprirë komponentit të rëndësishëm të analizimit dhe vlerësimit të 
informacionit dhe kontributeve të përcjella nga ana e institucioneve pjesë e zbatimit të SNRAP. 
Vlerësimi i nivelit dhe statusit të zbatimit të aktiviteteve të SNRAP në mënyrë progresive 
bazohet mbi informacionin e dhënë nga çdo njësi përgjegjëse, duke mbajtur në konsideratë 
Metodologjinë e SIGMA për hartimin e raporteve të monitorimit dhe Vendimin e Këshillit të 
Ministrave nr. 290, datë 11.4.2020, “Për krijimin e bazës të të dhënave shtetërore të sistemit 
informatik të planifikimit të integruar (SIPI/IPSIS)”. DAP realizon komunikime intensive me 
përfaqësuesit e strukturave të përfshira në SNRAP, me qëllim prezantimin e drejtë dhe të qartë 
të arritjeve dhe problematikave të hasura gjatë periudhës së raportimit. Kështu gjatë tremujorit 
të parë të vitit 2021, janë realizuar takime teknike me secilin prej institucioneve të përfshira në 
strategji, me qëllim evidentimin e rasteve të suksesit të cilat kanë sjellë rezultate të dukshme 
në punën e administratës dhe në jetën e qytetarëve e gjithashtu identifikimin e sfidave dhe 
problematikave të cilat kanë ndikuar negativisht në progresin apo zbatimin e aktiviteteve të 
parashikuara. Realizimi i procesit të identifikimit të sfidave dhe vështirësive reale dhe specifike, 
ka qenë një ndërmarrje jo fort e lehtë gjatë këtyre viteve, kjo për shkak dhe të kulturës së punës 
e cila priret më shumë të nxjerrë në pah arritjet. Megjithatë çdo vit, me ndërgjegjësimin se, në 
fakt identifikimi i vështirësive jo vetëm që rrit transparencën dhe qartësinë por dhe ndihmon 
vetë institucionet si dhe nivelet e larta drejtuese politike në marrjen e masave për kapërcimin 
e këtyre vështirësive, prezantimi i risqeve/sfidave/problematikave ka qenë gjithnjë e më i saktë. 

Në përfundim të një procesi intensiv pothuaj tremujor, DAP harton draft raportimin e monitorimit 
për vitin dhe Drejtori i DAP e prezanton këtë raport para përfaqësuesve të institucioneve, 
partnerëve të zhvillimit dhe organizatave të shoqërisë civile. Çdo koment apo sugjerim i palëve 
diskutohet dhe reflektohet në raport, varianti përfundimtar i të cilit së bashku me paketën e 
plotë të dokumenteve, i dërgohet Departamentit të Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes si Sekretariati 
Teknik i Grupit të Integruar të Menaxhimit të Politikave “Mirëqeverisja dhe Administrimi Publik”. 
Në kuadër të transparencës dhe komunikimit me publikun, DAP publikon në faqen e tij zyrtare 
çdo raport monitorimi në gjuhën shqipe dhe angleze. 

Viti 2020 ishte një vit i jashtëzakonshëm për mbarë botën, patjetër edhe për Shqipërinë. 
Megjithatë, institucionet publike falë hapave të ndërmarrë gjatë viteve të fundit me futjen 
e mekanizmave inovativë, digjitalizimit të sistemeve dhe proceseve si dhe falë aftësisë së 
menaxhimit të ndryshimit kanë arritur të mitigojnë deri në një farë niveli riskun dhe ndikimin e 
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pandemisë në zbatimin e aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit të SNRAP. Kështu 
deri në fund të 2020, pavarësisht kufizimeve evidente të shkaktuara nga situata globale 
dhe në vend, të dhënat tregojnë se 89% e të gjitha aktiviteteve të parashikuara në Planin e 
Aktiviteteve 2018-2022 kanë filluar zbatimin. 

Plani i Veprimit 2018-2022 parashikon zbatimin e 35 aktiviteteve bazë dhe 130 nën-aktiviteteve 
në total. Deri në fund të vitit 2020, nga 130 nën-aktivitete në total, 116 prej tyre kanë filluar 
zbatimin (ose 89% e totalit)1. Krahasimisht me vitin 2019, ku ky numër ishte 111, vihet re që 
situata pandemike në fakt ka ndikuar implementimin e aktiviteteve të parashikuara në Planin 
e Veprimit të SNRAP, vecanërisht sa i takon fillimit të zbatimit të aktiviteteve të reja, vetëm 5 
nën-aktivitetete të reja kanë filluar zbatimin gjatë 2020. Megjithatë, nga 116 nën-aktiviteteve 
të cilat kanë filluar zbatimin, 68 prej tyre (59%) vlerësohen si të realizuara plotësisht duke 
shënuar një rritje prej 28 nën-aktivitetesh të realizuara plotësisht krahasimisht me vitin 2019, 
ku numri i nën-aktiviteteve të finalizuara shënonte 40. Kjo rritje e numrit të aktiviteteve të 
finalizuara, përpos situatës, është tregues i soliditetit të punës së bërë gjatë 2018 e 2019 në 
drejtim të realizimit të produkteve, e gjithashtu lidhet me masat e marra gjatë 2020 për të 
vijuar punën edhe në kushtet e kufizimeve. Sa i takon 14 nën-aktiviteteve të cilat nuk kanë 
filluar të zbatohen, 12 prej tyre duhet të kishin filluar tashmë implementimin, ndërsa dy nën-
aktivitete parashikohet të fillojnë zbatimin pas gjashtëmujorit të parë të 2021. 

1 Procesi i monitorimit të kryhet në nivel produkti me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra përsa i përket realizimit të 
produkteve dhe të aktiviteteve në përgjithësi. 
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Siç tregojnë grafikët, numri i produkteve/nën-aktiviteteve të cilat kanë filluar zbatimin është si 
më poshtë:  

Nën Shtyllën I: “Politikëbërja dhe Cilësia e Legjislacionit”  (40 produkte nga 46 në total); 

Nën Shtyllën II: “Organizimi dhe Funksionimi i Administratës Publike”  (17 produkte nga 
18 në total); 

Nën Shtyllën III: “Shërbimi civil: Menaxhimi i Burimeve Njerëzore”  (32 produkte nga 36 
në total). 

Nën Shtyllën IV: “Procedurat Administrative dhe Mbikëqyrja”  (27 produkte nga 30 në 
total).  

Megjithatë, përpos numrave, përqindjeve, produkteve dhe aktiviteteve, çka vlen të evidentohet 
qartë në kuadër të kësaj reforme, janë komponentët e suksesshëm, praktikat më të mira, të cilat 
kanë sjellë rezultate të prekshme për qytetarët. Cilat janë ndryshimet që bëjnë diferencën me 
momentin kohor në të cilin kjo strategji filloi të hartohej, me qëllimin adresimin e boshllëqeve 
dhe mangësive të identifikuara në realitetin e disa viteve më parë: 

Kështu, realiteti i sotëm është një shërbim civil i reformuar, me një kornizë të mirëpërcaktuar 
ligjore e iniciuar me zbatimin e Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe me një sistem 
rekrutimi me një nivel të lartë digjitalizimi përgjatë hapave të tij. Politikat e hartuara në 
këto vite në drejtim të përmirësimit të procedurave të rekrutimit veçanërisht e më gjerë në 
proceset e menaxhimit të burimeve njerëzore, kanë rezultuar në ulje të numrit të ankesave 
të pranuara nga gjykata lidhur specifikisht me rekrutimin në shërbimin civil. Një tjetër rezultat 
dhe tregues i qartë i përmirësimit të sistemit të rekrutimit në shërbimin civil është dhe rritja 
e numrit mesatar të pjesëmarrësve në një procedurë rekrutimi duke treguar kështu një rritje 
të nivelit të transparencës në procedurat e rekrutimit dhe rritje të besimit të qytetarëve në 
administratën publike. 

3

Politikëbërja dhe 
Cilësia e Legjislacionit

Organizimi dhe 
Funksionimi i 

Administratës Publike

Shërbimi civil: 
Menaxhimi i Burimeve 

Njerëzore

Procedurat 
Administrative dhe 

Mbikëqyrja

Grafiku 4 - Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas Shtyllave

Ka filluar zbatimi Nuk ka filluar zbatim

40

6

17

1

32

4

27

13



Një tjetër reformë e suksesshme është dhe ajo e ofrimit të shërbimeve publike. Numri i 
shërbimeve të ofruara nga institucionet publike sipas kritereve të përcaktuara dhe çka është 
më e rëndësishme, cilësia e shërbimeve, ka ardhur gjithnjë në rritje. Falë investimeve dhe 
masave konkrete, zhvillimi i një administrate publike që siguron shërbime me cilësi të lartë 
për qytetarët dhe bizneset në mënyrë transparente, efektive dhe efikase është një realitet i 
prekshëm i cili konkretizohet çdo ditë akoma dhe më tepër. Rritja e numrit të sistemeve të 
përmirësuara të IT-së, përmirësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimeve si dhe shtimi i numrit 
të shërbimeve të ofruara tashmë online janë disa nga indikatorët të cilët tregojnë progres 
kundrejt synimeve.

Në një vështrim më të plotë, përkthyer në shifra, niveli i realizimit plotësisht të 59 % të nën-
aktiviteteve të Planit të Veprimit 2018-2022 (të cilat kanë filluar implementimin) dhe arritjet, të 
reflektuara në indikatorët e rezultatit, provojnë progresin drejt vizionit strategjik. 

Në mënyrë të përmbledhur viti 2020 ka shënuar disa arritje të rëndësishme në 
fushat kryesore të Reformës në Administratën Publike, konkretisht:

Në kuadër të përmirësimit të sistemit të politikëbërjes dhe cilësisë së legjislacionit, tashmë 
ka nisur procesi i përafrimit të kuadrit strategjik kombëtar me axhendën e vitit 2030. Me 
konsolidimin e raportit të progresit të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim dhe 
me përfundimin e SKZHI II ka nisur puna për hartimin e SKZHI për periudhën 2020-2030 në 
mbështetje dhe të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG/OZHQ). 

Janë miratuar standardet e procedurave për menaxhimin e informacionit të planifikimit 
strategjik2. Vendimi për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të sistemit informatik të 
integruar padyshim i jep drejtim zhvillimit të mëtejshëm të sistemit të planifikimit të politikave 
dhe monitorimit duke vendosur kështu standarde të reja dhe më të qarta në procesin e 
politikëbërjes. Ky proces është shoqëruar me hartimin e manualeve përkatëse dhe me 
rritjen e kapaciteteve të nëpunësve për përdorimin e IPSIS, të gjitha masa të ndërmarra në 
drejtim të rritjes së nivelit të fokusimit të planifikimit qeveritar. Iniciativat publike dhe procesi 
i vendimmarrjes tashmë janë në një shkallë më të lartë koordinimi falë funksionimit aktiv të 
mekanizmit të integruar të qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale (GMIP) në përputhje me 
parimet e Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI). 

Konsultimi publik është një ndër proceset i cili ka marrë një vëmendje të konsiderueshme 
vitet e fundit pasi përfshirja e shoqërisë civile në proceset e politikëbërjes por dhe në ato 
të hartimit të legjislacionit, është komponent kyç i demokracisë pjesëmarrëse. Kështu, janë 
plotësuar mekanizmat ligjore dhe institucionalë që sigurojnë pjesëmarrjen e publikut në 
konsultimin e politikave publike dhe janë hartuar metodologjia dhe udhëzimet në drejtim të 
përmirësimit të procesit të konsultimit, shoqëruar dhe me sesione për ngritjen e kapaciteteve 
të nëpunësve të administratës publike për metodologjinë dhe procesin e konsultimit publik. 
Çdo masë e ndërmarrë në këtë kontekst është një hap më tej në krijimin e kushteve të 
nevojshme për pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në jetën publike duke mbrojtur dhe lobuar 
për interesat e tyre legjitime. Pjesëmarrja e gjerë e publikut në këto procese kontribuon 
drejtpërdrejt në rritjen e llogaridhënies dhe transparencës së institucioneve publike si dhe 
forcimin e demokracisë.

Procesi i Vlerësimit të Ndikimit Rregullator (RIA) i cili po zbatohet tashmë prej vitesh në 
vend, ka sjellë rezultate pozitive në rritjen e cilësisë dhe efektivitetin e hartimit të politikave/
legjislacionit në Shqipëri duke drejtuar ndërhyrjen aty ku është e nevojshme, nëpërmjet 
analizave të vlerësimit të projektligjeve para miratimit të tyre. Procesi tashmë është pjesë e 

2 VKM nr. 290, datë 11.4.2020 “Për krijimin e bazës të të dhënave shtetërore të sistemit informatik të planifikimit të integruar (SIPI/
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proceseve të politikëbërjes si dhe është i shtrirë dhe në proceset legjislative në Parlament. 
Fokus i veçantë i është kushtuar  ngritjes së kapaciteteve të nëpunësve pjesë e rrjetit të RIA-s. I 
gjithë ky proces pritet të përmirësohet akoma më tej përmes përditësimit të Metodologjisë së 
Vlerësimit të Ndikimit (RIA), në përputhje me nevojat dhe zhvillimet e mëtejshme të procesit. 
Sa i përket zbatimit të planit analitik përmes të cilit synohet monitorimi sistematik i akteve 
është evidentuar një përqindje e lartë e realizimit të planit analitik dhe reflektim i lartë i akteve 
të miratuara nga ato të planifikuara.

Programi “Administrata që duam” ka vijuar zbatimin në të katërt komponentët dhe 
dimensionet e tij. Fokusi kryesor i aktiviteteve të parashikuara nën këtë program ka qenë 
orientimi,  rritja e kapaciteteve, motivimit dhe bashkëveprimit të administratës, ku vëmendje 
kryesore i është kushtuar mirëorientimit të punonjësve gjatë kohës së pandemisë përmes 
përgatitjes së rregulloreve të posaçme për punën në distancë. Programi ka mundësuar rritjen 
e ndërveprimit përmes nxitjes dhe ndarjes së mendimeve të nëpunësve të organizuar sipas 
rrjeteve profesionale të ngritura, të cilat janë në funksion të plotë. Gjithashtu pjesë e këtij 
programi është dhe trajnimi në përmirësimin e aftësive menaxheriale, dhe paralelisht me 
trajnimin, është mundësuar edhe aksesi në paketën bazë të materialeve të trajnimit online.

Në drejtim të krijimit të strukturave efiçente duke përmirësuar organizimin dhe funksionimin 
e institucioneve të administratës publike, ka përfunduar tashmë procesi i ristrukturimit të 
institucioneve të varësisë në 4 sisteme ministrore (sistemet e shëndetësisë, arsimit, turizmit 
dhe bujqësisë). Me qëllim sigurimin e bazave të forta për mirëfunksionimin e institucioneve 
publike, procesi i ristrukturimit po ecën paralelisht me rishikimin e përshkrimeve të punës 
dhe përcaktimin e proceseve të punës si horizontale dhe vertikale për të siguruar kështu 
kuptueshmërinë dhe zbatueshmërinë sa më të plotë të strukturave e për rrjedhojë një 
performancë më të lartë institucionale. 

Pavarësisht situatës në vend, shërbimet publike kanë vijuar të shënojnë progres të mëtejshëm 
me hapjen e 6 qendrave të integruara të ofrimit të shërbimeve, duke e çuar në 20 numrin total 
të Qendrave të Integruara dhe tejkaluar target-in e parashikuar në strategji. Në këto qendra 
qytetarët dhe bizneset asistohen për të marrë shërbimin për të cilin janë të interesuar, në 
më pak kohë, me më pak kosto dhe me më shumë profesionalizëm. Gjatë periudhës Janar – 
Dhjetor  2020, në Qendrat e Integruara ADISA, janë asistuar qytetarët në aplikimin nëpërmjet 
portalit e-Albania për mbi 1000 shërbime publike të institucioneve qendrore dhe vendore. Për 
t`i ardhur në ndihmë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe institucioneve 
shëndetësore në përballimin e situatës së Covid19, ADISA vendosi në dispozicion të stafit të 
Njësisë së Kujdesit Shëndetësor njësinë lëvizëse në zonën e Tiranës. 

Ambicia për ofrimin e shërbimeve në zyrat me një ndalesë në njësitë e qeverisjes vendore 
ka avancuar falë mbështetjes së projektit STAR 2 ku 59 njësi të vetëqeverisjes vendore tashmë 
kanë të instaluar sistemin e operimit të Zyrave me një Ndalesë.

Një arritje e rëndësishme gjatë vitit 2020 ishte zhvillimi për herë të parë i procedurave të 
rekrutimit në shërbimin civil plotësisht online, duke shënuar kështu përsëri një vend të parë 
për Shqipërinë në Ballkanin Perëndimor. Zhvillimi i procedurave të rekrutimit online u 
realizua falë një ekstensioni të platformës së integruar të komunikimit “administrata.al”, një 
platformë e cila prej tashmë dy vitesh ka transformuar mënyrën e menaxhimit të burimeve 
njerëzore në shërbimin civil. Duhet të nënvizohet që iniciativat inovative të ndërmarra në vite 
nga administrata publike shqiptare në drejtim të digjitalizimit të proceseve dhe procedurave, 
veçanërisht ato të rekrutimit në shërbimin civil, shërbyen si një bazë solide për transformimin 
e rekrutimit plotësisht online. 
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Gjatë vitit 2020, ka vijuar puna intensive në drejtim të rishikimit të përshkrimeve të punës 
në Ministritë e Linjës, me qëllimin primar përshkrime të qarta, të harmonizuara dhe të 
përmirësuara, të cilat mundësojnë ushtrimin më efikas të detyrave funksionale nga ana e 
nëpunësve. Paralelisht dhe në të njëjtën linjë me rishikimin e përshkrimeve të punës, ka patur 
progres dhe në dizenjimin e procesve të punës në ministritë e linjës duke detajuar 20 
procese horizontale e të njëjta dhe 5 procese vertikale specifike për çdo ministri. Dizenjimi i 
proceseve hap pas hapi dhe manuali i procedurave që do i përmbajë këto procese, do të jetë 
një element praktik në dispozicion të nëpunësve civilë për të qenë performues më të mirë, 
më produktivë dhe më efiçentë. 

E për të rregulluar gjithnjë e më tej performancën e nëpunësve civilë, tashmë ka përfunduar 
hartimi i manualit të vlerësimit të rezultateve në punë (performancës) me rekomandimet 
për ndryshimet ligjore të nevojshme për përmirësimin e këtij sistemi, ndryshime për të cilat 
ka filluar puna nga ana e DAP për t`i bërë realitet. Sigurimi i një sistemi vlerësimi performance 
objektiv dhe të drejtë është një kusht i domosdoshëm për motivimin e nëpunësve civilë çka 
sjell dhe një angazhim e dedikim më të lartë të tyre në shërbim të publikut.  

Një tjetër ndër mekanizmat e rëndësishëm që synon të rrisë motivimin dhe performancën 
e nëpunësve civilë si dhe të bëjë më tërheqëse administratën publike për profesionistë të 
kualifikuar, është reformimi i sistemit të pagave dhe implementimi i reformës së pagave 
duke vënë në zbatim parimin “Pagë e njëjtë për punë të njëjtë”. Projekt propozimi i letrës 
së politikave të pagave është drejt finalizimit dhe ka filluar puna për llogaritjen e impaktit 
buxhetor që reformimi i strukturës së pagave do të ketë, duke plotësuar kështu paketën e 
propozimit të kësaj reforme thelbësore.  

Gjatë 2020, u realizua lidhja mes Sistemit Informatik të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 
(HRMIS) dhe sistemit të thesarit si dhe janë zhvilluar të gjithë testet e nevojshme nga DAP, 
AKSHI dhe MFE për funksionimin dhe operimin normal të kësaj ndërlidhje e cila do t’i hapë 
rrugë procesit të rëndësishëm të automatizimit të pagave. Miratimi i Vendimit të Këshillit të 
Ministrave për funksionimin e HRMIS dhe “administrata.al”, me detyra të qarta për institucionet 
publike, ka qenë një zhvillim pozitiv për vendosjen para përgjegjësisë të administratës publike 
për zbatimin e kësaj baze ligjore në përdorimin periodik dhe të vazhdueshëm të sistemeve.   

Digjitalizimi ka treguar vlerën e shtuar që sjell në rritjen e efiçencës së administratës publike 
dhe në kontekstin e procedurave administrative dhe mbikëqyrjes, ku Komisioneri për 
Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil ka zhvilluar inspektimet e përgjithshme dhe tematike në 
administratën shtetërore nëpërmjet mjeteve të teknologjisë së informacionit dhe platformave 
online. Kështu, për të përmendur një ndër elementët sensitivë të zbatimit të legjislacionit të 
shërbimit civil siç është ekzekutimi i vendimeve gjyqësore, KMSHC në bashkëpunim me DAP 
kanë vijuar procesin e monitorimit të zbatimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë për 
ministritë e linjës dhe institucionet e varësisë të administratës shtetërore përmes platformës 
“administrata.al”. 

Një tjetër arritje e vendit në nivel rajonal ishte dhe vlerësimi me çmim i ASPA për zhvillimin 
e procesit e-learning në ceremoninë e “Çmimeve të Administratës Publike” organizuar nga 
ReSPA dhe OECD. Kështu gjatë 2020, ASPA ka vijuar punën për ngritjen e kapaciteteve të 
administratës publike duke zhvilluar 564 ditë trajnimi dhe trajnuar 46303 nëpunës në nivel 
qendror e lokal dhe institucionet e pavarura. Përdorimi i platformave alternative E-learning, 
i diktuar nga gjendja e pandemisë, ka bërë të mundur zhvillimin e seminareve me një 
larmishmëri më të madhe të tematikave dhe me më shumë pjesëmarrës, veçanërisht sa i 
takon pjesëmarrjes nga bashkitë e vogla dhe të largëta.

3  Numri i pjesëmarrësve në trajnime për vitin 2020 është 20,106. Numri i pjesëmarrësve nuk përkon me numrin e individëve sepse një 
individ mund të  marrë pjesë në më shumë se një trajnim. 16
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Një tjetër arritje e vlerësuar me çmim në ceremoninë e “Çmimeve të Administratës Publike” 
organizuar nga ReSPA dhe OECD  ka qenë dhe transformimi digjital i bërë në Shqipëri sa i takon 
ofrimit të shërbimeve për qytetarët dhe bizneset, veçanërisht gjatë periudhës së pandemisë. 
E-Qeverisja është sot mirëfunksionale në Shqipëri. Portali qeveritar e-Albania vepron si 
një pikë e vetme për ofrimin e shërbimeve publike online, duke ofruar mbi 1021 shërbime 
elektronike. Gjatë 2020 portali numëron mbi 144 milionë transaksione mes sistemeve të 
ndërlidhura ku 55 sisteme elektronike janë lidhur në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit 
duke shkëmbyer të dhëna në kohë reale dhe mundësuar më tepër shërbime elektronike tek 
qytetarët. Tashmë numri i përdoruesve të regjistruar në platformë është 1,781,674 (qytetarë 
dhe biznese). 

Sa i takon vënies në zbatim të programit institucional të transparencës nga autoritetet publike, 
në kuadër të përdorimit të sistemeve informatike, gjatë vitit 2020 është dyfishuar numri i 
autoriteteve publike që kanë vënë në funksion regjistrin elektronik të kërkesave dhe përgjigjeve, 
çka lehtëson punën e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale në kryerjen e monitorimeve për zbatimin e këtyre programeve. Ndërkohë 
gjatë vitit 2020 një numër total prej 239 autoritetesh publike kanë vënë në zbatim Programin 
Model të Transparencës duke i ofruar publikut informacione mbi institucionin, të dhëna 
financiare, prokurimet, shërbimet që ofrojnë etj. 

Reforma e Administratës Publike si prioritet i qeverisë në vitet e fundit, ka dhënë frytet e saj 
të dukshme pasi Shqipëria është renditur vazhdimisht në krye të vendeve të rajonit sa i takon 
disa prej komponentëve kryesorë të reformës. 

Kështu, Shqipëria është vlerësuar si lider në Ballkanin Perëndimor sa i takon Menaxhimit 
të Burimeve Njerëzore, si nga studimet krahasuese të ReSPA ashtu dhe të SIGMA/OECD. 
Pikërisht nëpërmjet këtyre organizmave ndërkombëtarë, Shqipëria ka prezantuar në disa 
raste eksperiencën e saj para kolegëve në rajon duke shërbyer si shembull dhe praktikë e mirë. 
Përpos lancimit të iniciativave inovative të dedikuara për përmirësimin e procesit të rekrutimit 
në shërbimin civil, Shqipëria ka mirëpritur dhe delegacione nga Bosnje Hercegovina, Kosova 
dhe Maqedonia e Veriut duke organizuar takime të dedikuara me kolegë nga Mali i Zi dhe 
Serbia për të prezantuar digjitalizimin e sistemit të rekrutimit dhe zhvillimin e procedurave të 
rekrutimit tërësisht online në kushtet e pandemisë, duke shtrirë kështu impaktin e masave 
të ndërmarra në vend në kuadër të reformës, në një arenë më të gjerë. Pikërisht progresi i 
vendit në menaxhimin e procesit të rekrutimit tërësisht online në përgjigje të situatës Covid19, 
ishte në fokus të SIGMA/OECD gjatë 2020 e cila në bashkëpunim me DAP, ka përgatitur dhe 
publikuar një paper për këtë çështje. Ky dokument është prezantuar nga DAP në një aktivitet 
të dedikuar ku eksperienca e vendit është ndarë me rajonin dhe më gjerë. 

Gjithashtu gjatë vitit 2020 u publikua dhe raporti OECD “Government at a Glance: Western 
Balkans 2020”, raport i cili synon vlerësimin e politikave kombëtare dhe rajonale. Shqipëria 
është vlerësuar për progresin dhe hapat që po ndërmerren për përgatitjen e Strategjisë 
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2021-2030, strategji kjo tejet e rëndësishme ku bazohet 
drejtimi i politikave drejt integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.  

Shërbimet publike janë një tjetër komponent i Reformës në Administratën Publike, në të 
cilin arritjet e vendit, konkretisht sa i takon e-qeverisjes kanë patur rezultate dhe më gjerë, 
duke u vlerësuar pozitivisht në raporte ndërkombëtare. Raporti i Kombeve te Bashkuara 

Impakti i zhvillimit të sektorit në rajonin e Ballkanit 
Perëndimor ose më gjerë
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mbi e-Qeverisjen rendit Shqipërinë në vendin e 59-të në botë, duke ngjitur 15 pozicione në 
nivel botëror për treguesin e përgjithshëm të e-Qeverisjes krahasuar me vitin 2018 kur është 
publikuar raporti i fundit. Konkretisht, treguesi është përmirësuar nga 0.6519 pikë në vitin 2018, 
në 0.7399 në vitin 2020. Departamenti Amerikan i Shtetit gjithashtu ka vlerësuar pozitivisht 
iniciativat, investimet dhe programin e qeverisë për e-Qeverisjen dhe platformën e-Albania 
ku nënvizohet se kalimi i shërbimeve online përmes e-Albania rrit ndjeshëm shërbimin ndaj 
qytetarëve pasi shmanget kontakti fizik me zyrtarët dhe goditet korrupsioni. 

“Shqipëria është mesatarisht e përgatitur në Reformën e Administratës Publike. Është bërë 
një progres në zbatimin e udhëzimeve për vlerësimin e ndikimit rregullator (RIA) në ministritë e 
linjës, në hartimin e paketës legjislative në lidhje me planifikimin e politikave, në rritjen e numrit 
të shërbimeve elektronike dhe përmirësimin e transparencës në mbledhjen e të dhënave dhe 
menaxhimin e burimeve njerëzore në nivel qendror dhe lokal”. Në vitin e ardhshëm, Shqipëria 
duhet të: 

 vijojë ngritjen e kapaciteteve në ministritë e linjës për të implementuar në mënyrë efektive 
vlerësimin e ndikimit rregullator dhe buxhetor jo vetëm për propozimet ligjore por për të 
gjitha propozimet e politikave; 

 të zhvillojë më tej kuadrin rregullator të planifikimit dhe monitorimit te politikave dhe të 
vërë në funksionim sistemin e integruar të politikëbërjes; 

 të përparojë përgatitjet për implementimin e politikës së pagave për nëpunësit civilë 
dhe të lidhë sistemin informatik të menaxhimit të burimeve njerëzore me thesarin, për të 
mundësuar automatizimin e pagave.

Reforma në administratën publike vijon të mbetet një prioritet i qeverisë shqiptare jo vetëm si 
një nga parakushtet për aderimin në Bashkimin Evropian por edhe si një reformë ndërsektoriale 
me ndikim në çdo proces reformues të ndërmarrë në vend. Administrata Publike është baza 
dhe faktori kyç i implementimit të suksesshëm të çdo mase apo iniciative të ndërmarrë nga 
qeveria në funksion të zhvillimit të vendit.

Duke konsideruar rëndësinë e kësaj reforme dhe prioritetin e saj në kuadër të integrimit 
evropian, me qëllim sigurimin e një kornize afatmesme për një dialog më të strukturuar mbi 
administratën publike duke përfshirë qeverisjen lokale,  në kuadër të monitorimit të zbatimit 
të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), është krijuar Grupi i Posaçëm për Reformën e 
Administratës Publike BE- Shqipëri (PAR SG). Ky Grup i Posaçëm shërben si platforma  kryesore 
për të çuar përpara punën në kuadër të Reformës në Administratën Publike dhe ka për synim 
përfshirjen e kësaj reforme në procesin e zgjerimit. Me një periodicitet një vjeçar, përfaqësues 
të institucioneve shqiptare të përfshira në zbatimin e reformës në administratën publike, dhe 
zyrtarë të Komisionit Evropian diskutojnë mbi progresin e vendit në kuadër të kësaj reforme 
dhe nxjerrin konkluzione për periudhën pasardhëse. Në kuadër të transparencës të reformës 
në administratën publike dhe vlerësimeve të strukturave të Bashkimit Evropian, me zyrtarizmin 
e tyre, konkluzionet operacionale të Grupit të Posaçëm publikohen në faqen zyrtare të DAP.  

Impakti i implementimit të strategjisë në përputhje 
me axhendën e Integrimit Evropian

*Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë më 6 Tetor 2020
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Vlen të përmendet që pikërisht për shkak të natyrës së saj gjithëpërfshirëse dhe ndërsektoriale, 
Reforma në Administratën Publike është një ndër më sfidueset, megjithatë në krahasim me 
prioritetet e tjera është ajo që vazhdimisht ka marrë vlerësimin më të lartë për progresin e 
bërë. 

Viti 2020 ishte një vit i pazakontë për shkak të situatës së Covid19 në vend çka ka ndikuar 
drejtëpërdrejt në realizimin e aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit 2018-2022 
të SNRAP, veçanërisht në aktivitetet të cilat realizohen në baza vjetore. Ky konstatim është 
bërë bazuar në ecurinë e dokumentuar dhe treguesit apo afatet e parashikuara në Planin e 
Veprimit 2018-2022 të SNRAP (Aneks I). Procesi i monitorimit të vazhdueshëm që kryhet nga 
DAP ndihmon në identifikimin e problematikave apo ngërçeve në realizmin e aktiviteteve të 
parashikuara, me qëllim adresimin e tyre në mënyrën dhe kohën e duhur. Raportimi eksplicit 
i këtyre problematikave, ndihmon në rritjen e vëmendjes ndaj komponentëve që kanë nevojë 
për përpjekjet të shtuara për të përmirësuar implementimin e më tej realizimin final.  

Kështu, bazuar në analizimin e kontributeve dhe raportimeve të institucioneve të përfshira në 
zbatimin e SNRAP, elementët të cilët kanë nevojë për adresim dhe vëmendje të shtuar janë 
paraqitur më poshtë sëbashku me propozimet për zgjidhje: 

Komponentët që kanë nevojë për adresimin me qëllim 
përmirësimin e implementimit  

Funksionimi i plotë dhe i vazhdueshëm 
i IPSIS, duke siguruar monitorimin e 
dokumentave kryesorë strategjikë të vendit 
në mënyrë më efiçente dhe të koordinuar 
e duke shmangur mbivendosje

Të adoptohet baza ligjore  e nevojshme 
për metodologjinë e re dhe t`i kushtohet 
vëmendje e shtuar ndërgjegjësimit të 
institucioneve për përdorimin e sistemit 
si dhe trajnimit të vazhdueshëm të 
nëpunësve civilë të përfshirë në proces. 

Rritja e ndërgjegjësimit mbi  rëndësinë 
e procesit të konsultimit publik dhe 
komunikimi i vazhdueshëm me shoqërinë 
civile për të nxitur marrjen e kontributeve/
mendimeve prej tyre për politika, ligje 
dhe strategji të hartuara nga institucionet 
publike

Adoptimi i guidave dhe manualeve 
në drejtim të përmirësimit të procesit 
të konsultimit publik dhe rritja e 
kapaciteteve të nëpunësve të cilët 
realizojnë këtë proces. 

Rritja e kapaciteteve të nëpunësve të 
nivelit lokal për zbatimin rigoroz të 
legjislacionit të shërbimit civil

Trajnimi i vazhdueshëm i nëpunësve në 
nivel qendror dhe lokal mbi përdorimin 
e platformës “Administrata.al” si dhe 
ndërgjegjësimi mbi lehtësitë që sjell 
përdorimi i platformës në unifikimin dhe 
zbatimin e procedurave në Menaxhimin 
e Burimeve Njerëzore.

Rritja e mëtejshme e kapaciteteve të 
nëpunësve lidhur me Vlerësimin e 
Ndikimit Rregullator dhe buxhetor për të 
gjithë politikat

Zhvillimi i trajnimeve dhe trajnimeve 
të trajnerëve për të siguruar një qasje 
gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme 
sa i takon zbatimit të RIA. 
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Kryesisht, puna e institucioneve të përfshira në zbatimin e strategjisë duhet të fokusohet në 
zbatimin e masave sipas afateve të përcaktuara dhe në funksion të realizimit të produkteve 
dhe rezultateve të parashikuara. 

Në terma konkretë, sa i takon numrit të nën-aktiviteteve të parealizuara dhe afateve të tyre 
për tu finalizuar, nga 14 nën-aktivitete për të cilat nuk ka filluar implementimi, 3 prej tyre janë 
përtej afatit ë parashikuar të realizimit çka do të duhet të adresohet me prioritet gjatë 2021. 
Gjithashtu nga totali i 48 nën-aktiviteteve të cilët janë aktualisht në zbatim e sipër, 18 prej tyre 
janë përtej afatit të parashikuar në Planin e Veprimit, kjo e ndodhur kryesisht për shkak të 
situatave të vështira në të cilat kaloi vendi me tërmetin e vitit 2019 dhe situatën pandemike 
që pasoi. 

 

Monitorimi i zbatimit të buxhetit të planit të veprimit të SNRAP është një element i rëndësishëm 
që mundëson analizimin e efikasitetit dhe efektivtitetit të progresit të strategjisë në nivel 
produkti. Ky monitorim siguron transparencë për publikun e gjerë dhe palët e interesuara 
dhe prezanton një pamje realiste të shpenzimeve të kryera me qëllim marrjen e masave 
për të adresuar nevojat sa i përket burimeve financiare. Paraqitja e shpenzimeve të kryera 
shërben gjithashtu në përgatitjen dhe argumentimin e duhur të politikave prioritare të cilat 
gjejnë mbështetje në programin buxhetor afatmesëm dhe të cilat lidhen drejtpërdrejt me 
strategjinë. 

Përdorimi dhe raportimi i vazhdueshëm 
nga ana e institucioneve në Regjistrin 
Qendror të Personelit (HRMIS) 
dhe platformën  e bashkëpunimit 
“administrata.al” sipas parashikimeve të 
aktit nënligjor që rregullon përdorimin e 
tyre

Ngritja e kapaciteteve të nëpunësve në përdorimin 
e sistemeve të cilat përmirësojnë, standardizojnë 
dhe unifikojnë proceset kryesore të menaxhimit të 
burimeve njerëzore. 

Vijimi i ngritjes së kapaciteteve institucionale 
në fushën e integrimit evropian si në nivel 
qendror dhe në atë lokal

Planifikimi i trajnimeve në fushën e integrimit 
evropian nga ana e ASPA dhe për vitin 2021 
sidomos për nëpunësit në nivel lokal. 

Konsolidimi i programit të trajnimit të Trupës 
së Nivelit të Lartë Drejtues

ASPA duhet të marrë masat e nevojshme që  
të reflektohen në këtë program propozimet/
rekomandimet në vijim të fazës së pilotimit 
dhe të procedohet me konsolidimin e tij. 

Ofrimi i shërbimeve elektronike të shtuara 
nëpërmjet platformës e-Albania

AKSHI në këtë drejtim duhet të sigurojë 
infrastrukturën e nevojshme teknologjike për 
kalimin e të gjitha shërbimeve online. 

Miratimi i dokumentit të politikave të pagave 
dhe zbatimi i reformës së pagave

Hartimi dhe ekzekutimi i planit të punës për 
fazat dhe hapat konkretë drejt finalizimit dhe 
miratimit të dokumentit të polikës së pagave.

Shtimi i institucioneve të përfshira në Regjistrin 
Elektronik të kërkesave dhe përgjigjeve

Ekzekutimi i përgjithshëm i buxhetit të 
strategjisë

Monitorimi periodik i autoriteteve publike 
mbi vënien në zbatim të regjistrit elektronik 
të kërkesave dhe përgjigjeve dhe monitorimi 
përmes instrumentave të rinj të krijuara mbi 
matjen e indeksit të Transparencës Proaktive 
në nivel lokal dhe qendror.
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Plani i Veprimit 2018-2022 i kostuar parashikon që kosto totale e zbatimit të aktiviteteve është 
1,972,158 mijë ALL, nga të cilat 944,391 mijë ALL mbulohen nga buxheti i shtetit, 875,535 mijë 
ALL nga donatorët dhe hendeku financiar është 152,232 mijë ALL. 

Me vënien në funksionim të IPSIS (sipas parashikimeve në vendimin e miratuar në Prill të 
2020) dhe ndërlidhjen e masave nga AFMIS dhe IPSIS, do të gjenerohet një panoramë e plotë 
e shpenzimeve për totalin e planit të veprimit por edhe për çdo qëllim politik. Kjo si për pjesën 
e masave të mbuluara nga buxheti i shtetit dhe për ato masa të mbuluara nga mbështetja e 
partnerëve të zhvillimit. Kështu, në mungesë të një informacioni të plotë që në të ardhmen 
do të mund të gjenerohet nga IPSIS, me mekanizmat dhe informacionin në dispozicion, është 
bërë një analizë e shpenzimeve faktike të deritanishme për realizmin e nën-aktiviteteve të 
SNRAP. 

Në këtë fazë pasqyrimi i burimeve financiare të shpenzuara ka qenë i mundur vetëm në ato 
raste dhe për ato objektiva që kanë në përbërje masa të cilat tashmë kanë përfunduar dhe 
janë mbuluar kryesisht nga ndihma e huaj. Ky është rasti i masave të mbuluara në kuadër 
të projektit IPS2 për objektivin 1, 2, dhe 3 nën shtyllën e parë “Poltikëbërja dhe Cilësia e 
Legjislacionit”, ku në total nga 34 masa nën udhëheqjen e Departamentit të Zhvillimit dhe 
Mirëqeverisjes, 32 masa janë mbuluar me buxhet në vlerën 2,818,155 Euro (tipologjia: grante/
asistencë teknike dhe investime) nga ku 97% rezultojnë të mbuluara dhe të disbursuara. 
Ndërkohë ka një hendek financiar në objektivin 1 i cili është adresuar në IPA 2020. Gjithashtu 
një informacion mbi shpenzimet buxhetore është referuar dhe për masat nën objektivin 5 
dhe 8 ku është shpenzuar:  

 

Nga analiza që DAP ka bërë bazuar në Planin e Aktiviteteve 2018-2022 të kostuar, vëmendja 
duhet të përqendrohet në drejtim të objektivave me hendek financiar. Në vlerë totale hendeku 
financiar është 152,232 mijë ALL (1,171,012 euro) ose 8% e kostos totale të parashikuar të 
zbatimit të aktiviteteve të SNRAP. Megjithatë vlen të përmendet që disa prej nën-aktiviteteve 
të parashikuara janë realizuar dhe do të realizohen nëpërmjet punës së institucioneve të 
përfshira në zbatimin e strategjisë si detyra shtesë funksionale të nëpunësve publikë çka nuk 
përkthehet në kosto shtesë faktike apo nevojë të mëtejshme për mbulim apo financim. 

18%

26%

18%

18%

5

8

Shpenzimet buxhetore për 
objetivat 5 dhe 8 krahasuar me 
buxhetin tregues (ne %)

Për ngritjen e Qendrave të Integruara për ofrimin e shërbimeve 
publike

Për ndarjen dhe Administrimin e Sporteleve të Shërbimit 
(front-office) për publikun nga zyrat përgjegjëse (back office) të 
shërbimit në institucionet qendrore

Për zhvillimin e kuadrit për vlerësimin e cilësisë së ofrimit të 
shërbimeve publike;

Për zhvillimin e kapaciteteve institucionale të ADISA-s dhe 
institucioneve qendrore për rritjen e cilësisë së ofrimit; dhe 
18 % për  procedurat e thjeshtuara për ofrimin e shërbimeve, 
duke lehtësuar komunikimin me publikun dhe shmangur 
korrupsionin
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Shtylla I – Politikëbërja dhe 
Cilësia e Legjislacionit 

Politikat nën këtë shtyllë synojnë forcimin e sistemit 
të planifikimit strategjik, monitorimit të politikave dhe 
legjislacionit, raportimit dhe vlerësimit, që i shndërron 
prioritetet e qeverisë në veprime konkrete. Përmes ngritjes 
së sistemeve të informacionit për planifikimin e politikave 
dhe financave publike synohet përmirësimi i koordinimit 
dhe bashkëpunimit midis ministrive, rritja e transparencës 
për dokumentet strategjike të qeverisë dhe monitorimi në 
kohë reale.

Objektivat e planifikuara në kuadër të Shtyllës I synojnë: 

Politikat planifikuese dhe koordinuese të 
përmirësuara për të hartuar dokumenta 
strategjikë të qeverisë që i shndërrojnë 
prioritetet në veprime konkrete

Sistem transparent i hartimit të ligjeve, 
gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe 
që siguron përafrimin me acquis

Ndërtimi i një sistemi monitorimi dhe 
vlerësimi efikas të strategjive, programeve 
dhe kuadrit ligjor në fuqi, të mbështetur 
në: 1) mbledhjen e të dhënave, nëpërmjet 
një procesi asnjanës dhe transparent, 
për hartimin dhe zbatimin e strategjive, 
programeve dhe legjislacionit, si dhe 2) 
në hartimin e analizave për vlerësimin e 
efekteve të krijuara nga zbatimi

22



Shtylla 1 “Politikëbërja dhe Cilësia e Legjislacionit” parashikon realizimin e 46 nën-aktiviteteve, 
nga të cilat kanë filluar të zbatohen 40 nën-aktivitete (87%) e prej këtyre të fundit janë realizuar  
plotësisht 33 nën-aktivitete ose 83%. 

Grafiku 7 - Numri i produkteve në zbatim sipas Objektivave
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Grafiku 8 - Statusi i realizimit të produkteve sipas Objektivave
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Grafiku 5 - Progresi për qëllimin politik: 
Politikëbërja dhe Cilësia e Legjislacionit

Grafiku 6 - Statusi i realizimit të qëllimit politik: 
Politikëbërja dhe Cilësia e Legjislacionit 
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Vlera 2020 INDIKATORI 1A
100% E KUADRIT STRATEGJIK RREGULLATOR I HARTUAR DHE I 
ZBATUAR 60 %

Shqipëria tashmë ka iniciuar procesin e përafrimit të kuadrit strategjik të vendit me Axhendën 
2030, proces ky i cili pati një zhvillim domethënës gjatë vitit 2020 me konsolidimin e Raportit 
të Progresit të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI II). Raporti nënvizon 
angazhimin e plotë të Shqipërisë për të zbatuar Axhendën 2030 dhe progresin e rëndësishëm 
në përafrimin e SKZHI II dhe lidhjen e strategjive sektoriale me Objektivat e Zhvillimit të 
Qëndrueshëm (OZHQ), duke mbështetur vendin për të ndërtuar vizionin 2030. Viti 2020 
shënoi përfundimin e SKZHI II dhe me përmbylljen e procesit të monitorimit të saj, qeveria 
Shqiptare do të vijojë me fazën e vizionimit dhe hartimit të bazës për SKZHI-në e ardhshme 
2020-2030. Ky dokument i rëndësishëm strategjik do të paraqesë përparësitë në zhvillimin 
ekonomik dhe shoqëror të vendit, do të orientojë politikat drejt integrimit në BE dhe do të 
sigurojë përmbushjen e Objektivave te Zhvillimit të Qëndrueshëm 2030.

Zbatimi i reformave të ndërmarra, përmbushja e prioriteteve të vendit dhe adresimi i çështjeve 
të integrimit evropian janë procese të cilat tashmë gëzojnë një qëndrueshmëri më të madhe 
falë funksionimit të rregullt të mekanizmit të qasjes së integruar sektoriale1. Kjo falë dhe rolit 
aktiv dhe dinamik të forumeve të nivelit të lartë të dialogut dhe politikëbërjes si GMIP/KDS çka 
ka sjellë një unifikim të mëtejshëm të qasjes.

Planifikimi dhe monitorimi i politikave dhe strategjive ka tashmë standarde dhe procedura të 
miratuara për menaxhimin e informacionit të planifikimit strategjik. Kështu procesi i planifikimit 
qeveritar do të jetë tashmë më i fokusuar, me realizimin e tij nëpërmjet sistemit IPSIS. Ndër 
të tjera sistemi krijon të gjithë procedurat e nevojshme për tu implementuar në kuadër të 
procesit të Integrimit Evropian të vendit, çka merr akoma më shumë vlerë në momentin kyç 
në të cilin ndodhet Shqipëria sa i takon proceseve integruese.

Krahasuar me vitin 2019, ku vlera e indikatorit 1a, i cili tregon aftësinë planifikuese të 
dokumentave strategjikë bazuar në Programin Analitik Vjetor të Projekt-akteve ishte 52%, 
gjatë vitit 2020, kjo vlerë rezulton të jetë rritur në nivelin 60 %. Rritja e aftësisë planifikuese 
të institucioneve publike shqiptare vjen si rezultat i proceseve të dedikuara për rritjen e 
kapaciteteve të nëpunësve publike të angazhuar në proceset e politikëbërjes. Megjithatë 
mosarritja e target-it prej 100%, si dhe një krahasim dhe me vitin 2018 (vlera ishte 80%) 
tregon nevojën për një përmirësim të mëtejshëm të këtyre kapaciteteve nëpërmjet rritjes 
së ndërgjegjësimit lidhur me rëndësinë e procesit, apo dhe trajnimeve të dedikuara për këtë 
qëllim2. 

Indikatori 1b “100% e strategjive dhe e cilësisë sektoriale e përfunduar” ka shënuar një rritje 
në 88.57% për vitin 2020. Nga lista e 25 dokumenteve strategjikë të aprovuara për vitin 2020, 
rezultati mesatar i cilësisë shënon një trend përmirësues për kuadrin strategjik krahasuar me 
vitin 2019 (vlera e këtij indikatori për vitin 2019 ishte 77.42%; për 2018 ishte 82%)3. 

1 Gjatë 2020 mekanizmi ka organizuar në mënyrë të strukturuar/planifikuar (31%) më shumë takime krahasuar me vitin 2019.
2 Target: 100%. Indikatori nuk është arritur edhe pse ka trend në rritje. 
3 Target: 100%. Indikatori nuk është arritur edhe pse ka trend në rritje. 

 

INDIKATORI 1B

“100% E STRATEGJIVE DHE E CILËSISË SEKTORIALE E PËR-
FUNDUAR” (ME LLOGARITJEN E KOSTOS SË PLANIT TË VEPRI-
MIT DHE GRUPIN E INDIKATORËVE ME OBJEKTIVAT PËRKATËS)

88.57%
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Rol të rëndësishëm në përmirësimin e koordinimit të politikave dhe atij të vendimmarrjes ka 
luajtur dhe funksionimi aktiv i mekanizmit të integruar të qasjes ndërsektoriale në përputhje 
me parimet e Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI), sistem i cili siguron diskutim të politikave, 
performancës dhe një shpërndarje efektive të burimeve financiare. Kjo rritje e nivelit dhe 
përmirësimi i rezultatit mesatar të cilësisë së kuadrit strategjik lidhet me masat e ndërmarra 
gjatë vitit 2020 nga Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes dhe ministritë e linjës në 
zbatimin e standardeve dhe procedurave të përcaktuara për menaxhimin e informacionit të 
planifikimit strategjik. 

Një ndër arsyet kryesore të përmirësimit të arritjes së indikatorëve është dhe ngritja dhe 
forcimi i kapaciteteve për planifikimin strategjik në ministritë e linjës (Indikatori 1c), një 
indikator i cili është pothuajse dyfishuar në krahasim me vitin 2019 (vlera e këtij indikatori për 
vitin 2019 ishte 43% dhe për vitin 2018 ishte 29.57%)4. Gjatë vitit 2020, rreth 400 nëpunës të 
njohur tashmë me praktikat dhe procedurat e sistemit IPSIS kanë marrë pjesë në trajnime 
me qëllim rritjen e cilësisë së politikëbërjes dhe respektimin e parimeve të planifikimit të 
integruar, përdorimin më të mirë të burimeve, rritjes së performancës dhe llogaridhënies. 

4 Target: Më shumë se 70 % e stafit janë trajnuar. Indikatori është arritur.   

Vlera 2020

86 %
INDIKATORI 1C

70% E STAFIT TË POLITIKËBËRJES TË ML-SË I TRAJNUAR TË PAK-
TËN NJË HERË PËR ÇËSHTJET E PLANIFIKIMIT STRATEGJIK

Vendimi i Këshillit të 
Ministrave i aprovuar për 

funksionalitetin e IPSIS

Metodologji e hartuar per 
pergatitjen e dokumentave 

strategjike

IPSIS në funksion të plotë/ 
Go-Live

Kapacitete të ngritura për 
përdorimin e IPSIS. 

Hartuar dhe konsoliduar manualet e 
sistemit IPSIS në dy gjuhë. 

Miratuar Vendimi i Këshillit 
të Ministrave nr. 290, datë 

11.4.2020 “Për krijimin e bazës të 
të dhënave shtetërore të Sistemit 

Informatik të Planifikimit të 
Integruar (SIPI/IPSIS)

400 nëpunës të trajnuar dhe 
të njohur me praktikat dhe 

procedurat e sistemit

Përgatitur manualet strukturore 
të sistemit si dhe është përgatitur 

draft-ligji për planifikimin 
strategjik i asistuar nga një 

ekspertizë e dedikuar përmes 
fondeve të IPS TF II

Guidat specifike metodologjike lidhur me modulin e monitorimit 
dhe hartimit të kuadrit strategjik. u janë shpërndarë përdoruesve 
të sistemit dhe kanë qënë baza kryesore e kurrikulës për trajnimet 

specifike lidhur me modulet respektive të sistemit

IPSIS, është aprovuar nga Agjencia 
Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit 

si autoriteti menaxhues i certifikatës së 
sistemit që lancon operacionalizimin dhe 

funksionalizimin e plotë të sistemit.
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Procesi i Konsultimit Publik është një nga komponentët kryesorë me ndikim të drejtpërdrejtë 
në rritjen e cilësisë së llogaridhënies dhe transparencës si një nga objektivat madhorë të 
sistemit të mirëqeverisjes. Ky proces si dhe përfshirja e rregullave të vlerësimit të ndikimit 
janë elementë të rëndësishme në proceset e politikëbërjes në Shqipëri5. Tashmë procesi i 
konsultimit publik është përmirësuar falë mbështetjes së projektit “Asistenca Teknike për 
përmirësimin e kornizës rregullatore dhe konsultimit publik” të financuar nga Bashkimi 
Evropian, duke përcaktuar standardet e konsultimit publik dhe prezantimin e modeleve të reja 
për planifikimin dhe raportimin e rezultateve të konsultimeve publike. Paralelisht me progresin 
në këtë drejtim është synuar forcimi i kulturës së pjesëmarrjes në procesin e konsultimit publik 
duke promovuar pjesëmarrjen civile në mënyrë sistematike dhe ngritjen e mekanizmave për 
procesin e konsultimit publik. Ky proces tashmë është përmirësuar akoma më tej duke u bërë 
pjesë integrale e IPSIS, sistem përmes të cilit u mundësohet koordinatorëve të përgatisin 
raporte të konsultimit publik brenda modulit të dedikuar dhe të veçantë. Megjithatë duhet të 
merren masa të mëtejshme për të realizuar një proces sa më të hapur dhe transparent, sa i 
takon angazhimit të publikut por edhe reflektimit të komenteve të marra gjatë procesit. 

Ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e konsultimit publik ka vijuar dhe gjatë vitit 2020 
ku janë trajnuar 159 nëpunës civilë të administratës publike mbi metodologjinë dhe procesin 
e konsultimit publik si dhe janë organizuar 13 workshope/seminare trajnimi me fokus rritjen  
e kapaciteteve dhe ekspertizës të Koordinatorëve të Konsultimit Publik.  

Sa i takon zbatimit të procesit të vlerësimit të ndikimit është shënuar një progres i dukshëm 
në rritjen e cilësisë dhe efektivitetit në hartimin e  politikave/legjislacionit në Shqipëri duke 
bërë të mundur që ndërhyrja e qeverisë të drejtohet aty ku është e nevojshme, duke dhënë 
rezultate më të mira me një kosto minimale administrative nëpërmjet analizave ex-ante të 
vlerësimit të politikave/akteve ligjore, para miratimit të tyre. Gjatë vitit 2020 numri i raporteve 
të vlerësimit të ndikimit, të miratuara nga Njësia e Programit të Akteve është rritur në 44. 

Me qëllim forcimin e kapaciteteve brenda ministrive, përgjatë vitit 2020 janë trajnuar një 
numër më i madh nëpunësish civilë (80 nëpunës), përveç atyre që janë pjesë e Rrjetit të 
përhershëm të RIA-s, me qëllim përvetësimin sa më mirë të metodologjisë së vlerësimit të 
ndikimit dhe mënyrën e hartimit të raporteve RIA.

Në lidhje me monitorimin sistematik të zbatimit të Programit të Përgjithshëm Analitik të 
Projektakteve për vitin 2020, Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore dhe RIA në 

5  Indikatori 1d “Përmirësimi i Indeksit të Transparencës gjatë procesit të politikëbërjes nga ana e Qeverisë, sipas Forumit Ekonomik Botëror”. 
Referenca Raporti 2020, WEF_The Global Competitiveness Report 2020.pdf (weforum.org). Matja e indikatorit ka përfunduar në vitin 2018 ku 
vlera e Indeksit për Transparencën në Politikëbërje për Shqipërinë është 3.8 nga 5 që është targeti i synuar.  

GUIDA METODOLOGJIKE 
PËR PROCESIN E KON-

SULTIMIT PUBLIK

METODOLOGJIA PËR 
PLANIFIKIMIN E AKTI-
VITETEVE VJETORE PËR 
KONSULTIMIN PUBLIK

METODOLOGJIA PËR 
HARTIMIN E RAPORTEVE 
6-MUJORE DHE VJETORE 
PËR MINISTRITË E LINJËS

METODOLOGJIA PËR 
HARTIMIN E RAPORTIT 

TË PERFORMANCËS PËR 
KONSULTIMIN PUBLIK

PASAPORTA E INDIKA-
TORËVE PËR MATJEN 
E PERFORMANCËS SË 
KONSULTIMIT PUBLIK

Masat e finalizuara në kuadër të përmirësimit të procesit të konsultimit publik
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Kryeministri, e cila është përgjegjëse për këtë proces, ka vijuar me monitorimin e zbatimit të 
PPAP për vitin 2020 dhe ka hartuar raporte periodike javore, mujore si dhe raportin vjetor 
për periudhën Janar – Dhjetor 2020. Në kuadër të këtyre raportimeve është konstatuar se 
përqindja totale e realizimit të Planit Analitik 2020 është 69% dhe kjo shifër konstatohet të 
jetë jo vetëm përqindja më e lartë e realizimit të Planit Analitik në periudhën 2013-2020 por 
edhe reflektim i numrit më të lartë të akteve të miratuara nga ato të planifikuara (289). 

Sa i përket monitorimit të vazhdueshëm të botimit të akteve ligjore të konsoliduara, me 
qëllim rritjen e transparencës në botimin e legjislacionit, në faqet e internetit të institucioneve 
rezulton se edhe gjatë 2020 nuk janë botuar në faqet zyrtare të tyre versionet e konsoliduara 
të akteve ligjore. Ndërkohë Qendra e Botimeve Zyrtare (QBZ), për vitin 2020, ka publikuar të 
gjitha versionet e konsoliduara të akteve ligjore të botuara përgjatë këtij viti.

Viti 2020 është viti i dytë i matjes të indikatorit 2a. Për 2020 indikatori shënon vlerën 72%, 
një rritje krahasimisht me nivelin 64% në vitin 20196. Forcimi i kapaciteteve të nëpunësve që 
janë pjesë e rrjetit të përhershëm të RIA ka ndikuar në përvetësimin më të mirë nga ana e 
tyre të procesit të vlerësimit në ndikim të akteve dhe gjithashtu ka përmirësuar cilësinë në 
përgatitje.

Indikatori 2b mbi aktet ligjore të cilat kanë kaluar përmes një procesi të gjerë konsultimesh 
publike, ka shënuar një rritje në krahasim me një vit më parë, duke shënuar vlerën 79.56% 
krahasimisht me vitin 2019 ku shënonte vlerën 71.4% (vlera për vitin 2018 ishte 47.22%)7. 
Një trend në rritje ka shënuar dhe indikatori i cilësisë së konsultimit publik i cili vlerësohet 
në nivelin 5.66 pikë për vitin 2020, krahasimisht me vitin 2019 ku shënonte vlerën 5.56 pikë. 
Për vitin 2020 ka një tendencë në rritje krahasuar me vitin 2019 të akteve të konsultuara në 
zbatim të ligjit për konsultimin publik, çka ka rritur dhe diskutimet me grupet e interesit dhe 
ka krijuar një dinamizëm në kuadër të ligjbërjes dhe politikëbërjes, pavarësisht rrethanave 
të vështira të 2020. Krahasuar me vitin 2019 ka një rritje të tendencës të  konsultimeve të  
akteve në Regjistrin Elektronik (viti 2020 - 60% kundrejt vitit 2019 - 40%). Guida metodologjike 
e hartuar për procesin e konsultimit publik dhe trajnimet në këtë fushë kanë rritur kapacitetet 
institucionale në këtë drejtim dhe si rrjedhojë është përmirësuar procesi i konsultimit dhe 
është rritur dhe përqindja e akteve ligjore të cilat kalojnë përmes procesit të konsultimit publik. 
Megjithatë synimi prej 100% është akoma i paarritur, pra nevojiten përpjekje të shtuara në 
realizimin e këtij procesi në mënyrë sa më transparente dhe efektive. 

6 Target: tendencë në rritje. Indikatori është arritur. 
7 Target: 100%. Indikatori nuk është arritur edhe pse ka trend në rritje 

Vlera 2020

72%

INDIKATORI 2A

CILËSIA E ANALIZËS SË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT DHE VLERËSIMI 
I ZBATIMIT TË AKTEVE LIGJORE TË RËNDËSISHME TË HARTUARA 
DHE TË PUBLIKUARA
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INDIKATORI 2B

PËRQINDJA E AKTEVE LIGJORE TË CILAT KANË KALUAR PËRMES NJË 
PROCESI TË GJERË KONSULTIMESH PUBLIKE DHE PROVAT E PËRFS-
HIRJES SË PUBLIKUT DHE PALËVE TË INTERESUARA NË PROCES

INDIKATORI 2C

NUMRI I AKTEVE LIGJORE TË NDRYSHUARA BRENDA VITIT TË PARË 
TË MIRATIMIT1
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Indikatori 2c monitoron ndryshimet ligjore brenda harkut kohor të 12 muajve nga miratimi i 
projektligjit bazë apo i ndryshimeve më të fundit të tij. Nga procesi i monitorimit për vitin 2020, 
rezulton se nga 98 projekt-akte të cilat janë miratuar në vitin 2020, 14 prej tyre janë amenduar  
brenda harkut kohor të 12 muajve nga miratimi i vetë akteve ligjore apo i ndryshimit më 
të fundit të tij. Por nëse marrim në konsideratë faktin që 13 prej tyre lidhen me çështjet e 
menaxhimit të situatës së shkaktuar nga pandemia Covid-19, mund të konkludojmë se vetëm 
një projekt akt ka pësuar ndryshim. Fakti që ky indikator vijon të jetë në nivele të ulta tregon 
qëndrueshmëri, cilësi dhe planifikim më të mirë të legjislacionit të hartuar brenda një viti 
(vlera e indikatorit për vitin 2019: 2 akte, ndërsa për vitin 2018: 9 akte)8.

Lidhur me përputhshmërinë e raporteve të hartuara në vitin 2020 me standardet IPSIS në 
përputhje me bazën ligjore që rregullon këtë proces, janë hartuar manualet dhe protokollet e 
sistemit si dhe janë zhvilluar trajnime të dedikuara për modulin e monitorimit dhe raportimit 
të kuadrit strategjik. Në këtë drejtim, gjatë vitit 2020 ministritë kanë filluar përshtatjen me 
modulet e kuadrit strategjik dhe modulet e raporteve të monitorimit9. Në bazë të të dhënave 
për vitin 2020 rezulton se 28% e raporteve kanë përputhshmëri të pjesshme dhe rreth 68% 
kanë nevojë të adoptojnë të dhënat gjatë periudhës në vijim.

Indikatori 3a i lidhur me publikimin e raporteve të monitorimit ka shënuar rritje krahasimisht 
me vitin 2019 ku niveli i publikimit të raporteve të hartuara ka qenë 13.7% (vlera e indikatorit 
për vitin 2019: 13.7%; për vitin 2018: 90.9%)10. Kjo rritje lidhet me masat e marra në kuadër 
të zbatimit të qasjes së gjerë sektoriale dhe ndërsektoriale për të rritur transparencën gjatë 
procesit të politikëbërjes ku rol kryesor luan dhe funksionimi i mekanizmit të integruar të 
politikave. Përmes këtij mekanizmi shpërndahen raportet e monitorimit11 të hartuara nga çdo 
sektor. Treguesit e performancës së mekanizmit janë në rritje duke shënuar 232 takime të 
zhvilluara gjatë 2020 krahasimisht me 151 takime të zhvilluara në 2019 dhe 42 në 2018.  

Indikatori 3c për vitin 2020 shënon 29 konsultime publike, një numër ky më i lartë se vlera 
e shënuar në vitin 2019 (vlera e indikatorit për vitin 2019: 10, ndërsa për vitin 2018: 11)12. 
Dinamika e raportimit dhe transparencës për vitin 2020 është rritur në vlerën 32% dhe volumin 
më të madh e zë sektori i mirëqeverisjes ku të gjitha raportet e monitorimit diskutohen në 
Grupet përkatëse të Menaxhimit të Integruar të Politikave. 

8 Target: tendencë në ulje. Indikatori është arritur. 
9 Pavarësisht se viti 2021-2020 parashtrohet si një vit tranzitor dhe përbën një fazë të ndërmjetme sa i takon zbatimit të sistemit dhe protokolleve 
që do të duhet të ndiqen. 
10 Target: tendencë në rritje. Indikatori është arritur.
11Indikatori 3b “Shkalla në të cilën raportimi jep informacion mbi rezultatet e arritura (indikatori i SIGMA-s)” shënon vlerën 3 në matjen e tij 
më të fundit, realizuar nga SIGMA në 2017. Linku i SIGMA për të aksesuar raportet e tyre të vlerësimit për vendin: http://www.sigmaweb.org/
publications/ 
12 Target: tendencë në rritje. Indikatori është arritur.  

INDIKATORI 3A

PËRQINDJA E RAPORTEVE TË MONITORIMIT DHE VLERËSIMIT PËR 
STRATEGJITË E RËNDËSISHME TË HARTUARA DHE TË PUBLIKUARA 
NË BAZA VJETORE.

53.75%

Vlera 2020

Vlera 2020
INDIKATORI 3C

NUMRI I KONSULTIMEVE PUBLIKE/PREZANTIMEVE TË ORGANIZUARA 
PËR TË DISKUTUAR RAPORTET E MONITORIMIT DHE VLERËSIMIT.29
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Programi “Administrata që duam”, si një inciativë e qeverisë shqiptare për energjizimin 
e administratës publike ka vijuar zbatimin në drejtim të orientimit, aftësimit, motivimit dhe 
ndërveprimit të nëpunësve publikë me qëllim sigurimin e shërbimeve më të mira për qytetarët.

Aktivitetet e parashikuara në zbatim të programit janë fokusuar përgjatë vitit 2020 në rritjen e 
ndërgjegjësimit dhe orientimit të administratës. Departamenti i Administratës Publike ka vijuar 
me qasjen proaktive në rrjetet sociale për të mirëorientuar jo vetëm punonjësit e administratës 
publike por edhe kandidatët e mundshëm të cilët duan të bëhen pjesë e shërbimit civil. Në 
këtë kuptim, përdorimi i rrjeteve sociale ka pësuar një rritje nga viti në vit, me një qasje user-
friendly duke përfshirë postimet si: aktivitete të ndryshme, fushata informuese, informacione 
rreth procedurave kyçe që kryen institucioni. Me qëllim mirëorientimin e punonjësve të 
administratës si dhe publikun e gjerë, çdo muaj publikohen në faqen zyrtare (www.dap.gov.
al), faqen e platformës së integruar të komunikimit dhe raportimit të përbashkët për të gjithë 
administratën publike “administrata.al” dhe në rrjetet sociale të institucionit informacione 
orientuese, lajme dhe buletini mujor ku prezantohen aktivitetet më të rëndësishme.

Një kontribut i veçantë për administratën shqiptare përgjatë vitit 2020 ishte dhe përgatitja e 
rregullores së posaçme për punën nga distanca, kombinuar me punën nga zyra, për shkak 
të pandemisë. Rregullorja garantoi vijimësinë e punës për institucionet e administratës 
shtetërore si dhe krijoi kushte të përshtatshme për vijimin e veprimtarisë së tyre nëpërmjet 
kombinimit të punës në ambientet e institucionit dhe telepunës (puna në distancë).  Duhet 
nënvizuar se krijimi i kulturës së punës nga shtëpia ishte një proces jo i lehtë pasi edhe 
përdorimi i teknologjisë moderne ishte sfidues për punonjësit e administratës për raportimet, 
takimet dhe mbledhjet virtuale.

Programi “Administrata që Duam” tashmë ka mundësuar rritjen e ndërveprimit të administratës 
duke shkëmbyer mendimet dhe eksperiencat ndërmjet zyrtarëve të së njëjtës fushë dhe 
përmirësuar aftësitë e tyre për të kryer funksionet dhe detyrat ditore. Në zbatim të akteve 
nënligjore13  që normojnë bashkëpunimin institucional janë funksionale 7 rrjeteve profesionale 
në fushat kryesore14. Një mjet tejet i rëndësishëm për rritjen e ndërveprimit të administratës 
publike gjatë vitit 2020 ishte dhe përdorimi i platformës “administrata.al”, përmes të cilës 
ndër të tjera është përmirësuar ndërveprimi midis institucioneve publike dhe është lehtësuar 
komunikimi dhe raportimi i informacionit në kohë reale si dhe përmirësimi i cilësisë së punës 
në drejtim të mirëmenaxhimit të burimeve njerëzore. 

Në drejtim të rritjes së motivimit të administratës është finalizuar manuali për vlerësimin 
e rezultateve në punë të nëpunësve civilë i cili shërben për të udhëzuar zyrtarët vlerësues 
në institucionet e administratës shtetërore dhe për të siguruar një proces sa më objektiv 
të nëpunësve civilë. Departamenti i Administratës Publike do të vijojë me përmirësimet 
apo ndryshimet e nevojshme të propozuara në bazën ligjore për sistemin e vlerësimit të 
rezultateve në punë. Kështu, për të vënë në zbatim rekomandimet për përmirësimin e sistemit 
të vlerësimit të rezultateve në punë është propozuar të ndryshohet: (i) ligji nr. 152/2013, për 
efekt të ndryshimit të shkallëve të vlerësimit; (ii) VKM nr. 109/2014, e ndryshuar; si dhe të 
hartohet një udhëzim shpjegues i Departamentit të Administratës Publike për procesin e 
vlerësimit të rezultateve në punë.

13 VKM nr. 867 datë 10.12.2014 “Për procedurat e bashkëpunimit në institucionet e administratës shtetërore”. 
14 Rrjeti i Sekretarëve të Përgjithshëm, rrjeti i Vlerësimit të Ndikimit Rregullator (RIA), rrjeti i Politikave dhe Programeve të Zhvillimit, rrjeti i 
Programit Buxhetor Afatmesëm, rrjeti i Prokurimeve, rrjeti i Integrimit dhe rrjeti i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore. 
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Shtylla II – Organizimi dhe 
Funksionimi i Adminis-
tratës Publike 

Politikat nën këtë shtyllë synojnë rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj 
publikut dhe përafrimin më të shpejtë me standardet dhe kërkesat 
e BE-së nëpërmjet përdorimit të mjeteve inovative dhe sporteleve 
unike. Gjithashtu synohet përmirësimi i mënyrës së funksionimit dhe 
organizimit të administratës publike nëpërmjet fuqizimit të strukturave 
institucionale.

Objektivat e planifikuara në kuadër të Shtyllës II synojnë: 

Fuqizimin e strukturave të administratës 
publike me qëllim përmirësimin e ofrimit 
të shërbimeve ndaj publikut.

Shërbime publike të përmirësuara, të 
aksesueshme, dhe të integruara duke 
reduktuar mundësitë për korrupsion dhe 
forcimin e etikës në ofrimin e shërbimeve 
publike
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Shtylla II “Organizimi dhe Funksionimi i Administratës Publike” parashikon realizimin e 18 
nën-aktiviteteve nga të cilat kanë filluar të zbatohen 17 nën-aktivitete (ose 94%) e prej këtyre 
të fundit janë realizuar plotësisht 12 nën-aktivitete ose 71%. 

Në kuadër të reformës strukturore të institucioneve të administratës publike si pjesë e rëndë-
sishme e reformës në administratën publike, tashmë ka përfunduar puna për riorganizimin e 
katër sistemeve ministrore, të shëndetësisë, arsimit, turizmit dhe bujqësisë.

I gjithë procesi është bazuar në qasjen metodologjike për riorganizimin e institucioneve dhe 
është mbështetur në ligjin 90/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shte-
tërore” dhe akteve të tjera mbështetëse nënligjore1.

Gjatë vitit 2020, paralelisht me punën phttp://dap.gov.al/publikime/dokumenta-strategjikr 
zbatimin me sukses të strukturave të ministrive të linjës, procesi i ristrukturimit të institucio-
neve të varësisë është ndjekur nga hartimi i të gjitha rregulloreve të nevojshme (rregulloret 
e funksionimit etj.) për zbatimin e reformës për institucionet e riorganizuara në sistemin e 
Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 
1 VKM nr. 2014/893 , Urdhrin e Kryeministrit nr. 2018/59 si dhe në konkluzionet e Komitetit Drejtues të Reformës Strukturore ku Departamenti 
i Administratës Publike ka rolin e sekretariatit teknik që nga Tetori i vitit 2019. 

Grafiku 11 - Numri i produkteve në zbatim sipas Objektivave
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Grafiku 12 - Statusi i realizimit të produkteve sipas Objektivave
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Grafiku 9 - Progresi për qëllimin 
politik: Organizimi dhe Funksionimi i 
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Në sistemin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë janë bërë disa riorganizime ku minis-
tria është lehtësuar nga procedurat e procesit të shpronësimit ose përdorimit të përkohshëm 
për interes publik të  pasurive të personave fizikë ose juridikë privatë në të gjithë vendin për-
mes krijimit të Agjencisë Shtetërore të Shpronësimit 2. 

Për sistemin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në zbatim të ligjit Nr. 75/2019, “Për 
të rinjtë” u riorganizua Agjencia Kombëtare e Rinisë3 duke synuar një rregullim më të mirë të 
funksioneve dhe përgjegjësive midis strukturave përgjegjëse për rininë midis nivelit qendror 
dhe lokal dhe për të rritur bashkëpunimin me organizatat e tjera në programe dhe projekte 
në fushën e rinisë. 

Gjatë 2020 është krijuar Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve4, institu-
cion në varësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Ky institucion do të organizohet 
dhe operojë në nivelin qendror në formën e drejtorisë së përgjithshme dhe në nivel rajonal, 
nëpërmjet katër drejtorive rajonale të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve dhe njësive të 
drejtpërdrejta të ofrimit të shërbimeve veterinare si dhe do të ketë një rol të rëndësishëm në 
ofrimin e shërbimit veterinar për kafshët dhe në sigurinë e ushqimeve me origjinë shtazore. 
Krijimi i tij vjen në vijimësi të reformës që ka nisur me Shërbimin Kombëtar Veterinar, duke 
garantuar shëndetin e kafshëve dhe sigurinë ushqimore si një prioritet kryesor i Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. 

Për të konsoliduar akoma dhe më tej mirëfunksionimin e institucioneve publike (pas ristruk-
turimit të ministrive të linjës dhe institucioneve të varësisë), po zbatohen paralelisht disa ak-
tivitete me mbështetjen e projektit IPA 2014 “Zbatimi i reformës së shërbimit civil në të gjithë 
administratën publike”. Disa nga aktivitetet që janë në proces janë rishikimi i përshkrimeve të 
punës për ministritë e linjës dhe përcaktimi i proceseve të punës në të gjitha ministritë e linjës 
(20 procese horizontale dhe 5 vertikale për secilën ministri)5.

Në drejtim të ofrimit të mbështetjes për funksionimin e Njësive të Qeverisjes Vendore dhe 
forcimit të kapaciteteve zbatuese, me mbështetjen e projektit STAR 2 të financuar nga UNDP, 
është vënë në funksion sistemi informatik i zyrave më një ndalesë (OSSIS) në 59 njësi të vetë-
qeverisjes vendore. Përmes këtij sistemi ofrohen mbi 70 shërbime dhe janë regjistruar 11,951 
aplikime për shërbime administrative. 

Për të mundësuar përdorimin e duhur të sistemit OSSIS janë trajnuar 1716 punonjës ose 
70% e stafit të njësive administrative vendore. 

Gjatë vitit 2020 Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) ka vijuar punën 
në drejtim të ngritjes së qendrave të reja të shërbimeve të integruara dhe mirëadministrimin 
e tyre me shtimin e 6 Qendrave të reja të integruara në Lushnje, Elbasan, Pogradec, Mat, Ros-
kovec dhe Kolonjë duke e çuar kështu në 20 numrin e qendrave në total dhe duke e tejkaluar 
përcaktimin në dokumentin strategjik, të ngritjes së së paku 9 qendrave të integruara.

2 Miratuar me vendim Nr. 396, datë 13.05.2020 «Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Shtetërore të Shpronësimit» 
3 Miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 681, datë 2.09.2020 «Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të 
Rinisë». 
4 Miratuar me vendim Nr. 683, datë 2.09.2020 «Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së 
Bimëve». 
5 Indikatori 4a “Shkalla në të cilën strukturat e ministrive dhe institucionet e tjera janë racionale dhe koherente (indikatori i SIGMA-s)” shënon vlerën 2 
në matjen e tij më të fundit, realizuar nga SIGMA në 2017. Linku i SIGMA për të aksesuar raportet e tyre të vlerësimit për vendin: http://www.sigmaweb.
org/publications/.
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Vlen për t’u përmendur se në këto qendra infrastruktura është përshtatur edhe për perso-
nat me aftësi të kufizuara duke ofruar informacion të përshtatur dhe në gjuhën e shenjave. 
Gjithashtu qendrat janë pajisur me sistemin elektronik të menaxhimit të radhës, duke ofruar 
kushte më të mira në marrjen e shërbimeve publike për të gjithë qytetarët.

Gjatë vitit 2020, në Qendrat e Integruara ADISA janë ofruar mbi 1000 shërbime publike të 
institucioneve qendrore dhe vendore nëpërmjet portalit e-Albania. Në këto qendra janë kryer 
558,521 aplikime, 227,371 persona janë asistuar në sportelet e informacionit, 88,968 perso-
na janë asistuar për shërbimet online dhe janë depozituar 3,704 ankesa nëpërmjet portalit 
“ShqipëriaQeDuam.al”.

2015

Grafiku 13 - Numri i qendrave të integruara ADISA sipas objektivave në vite
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Për shkak të situatës së jashtëzakonshme të shkaktuar prej pandemisë Covid-19 dhe pamun-
dësisë për të respektuar rregullat e distancimit social, njësia lëvizëse nuk ishte funksionale 
gjatë pjesës më të madhe të vitit 2020. Duke u solidarizuar me Ministrinë e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale, ADISA vendosi në dispozicion të stafit të Njësisë së Kujdesit Shëndetësor 
njësinë lëvizëse për të kryer testime për Covid-19 për banorët të cilët ndodhen në zona të 
thella rurale dhe nuk kanë mundësi të shpejta aksesi në qendrat shëndetësore. 

Zhvillimi i kapaciteteve institucionale për rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimeve ka vijuar 
me ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e trajnimeve për stafin e ADISA, trajnime të cilat janë 
zhvilluar online për shkak të situatës së krijuar nga pandemia. Për institucionet qendrore janë 
zhvilluar 33 trajnime dhe janë trajnuar 89 punonjës në drejtim të përmirësimit të cilësisë së 
shërbimeve të ofruara.

Indikatori 5a shënon një trend rritës që prej fillimit të matjes së tij në vitin 2015. Në sportelet 
pritëse në Qendrat e Integruara në Tiranë 1, Kavajë, Krujë, Fier, Gjirokastër, Shkodër, Tiranë 
2 (Kombinat), Maliq, Belsh, Patos, Librazhd, Divjakë, Malësi e Madhe, Kukës, Lushnje, Elbasan, 
Pogradec, Mat, Roskovec dhe Kolonjë ofrohen 750 shërbime të 46 institucioneve qendrore 
dhe 70 shërbime vendore për një total prej 820 shërbimesh publike (vlera e indikatorit për vi-
tin 2019: 429 shërbime; për vitin 2018: 367 shërbime) 6. Kjo rritje e konsiderueshme ka ardhur 
si rezultat i  investimeve të vazhdueshme dhe të rëndësishme të bëra nga qeveria shqiptare  
në funksion të përmirësimit të shërbimeve dhe ofrimit të tyre me më pak kosto dhe me më 
shumë cilësi e transparencë. 

6 Target: 300 shërbime. Indikatori është arritur. 

Vlera 2020

820
INDIKATORI 5A
NUMRI I SHËRBIMEVE TË QEVERISË QENDRORE ME NDËRVEPRIM 
TË PËRMIRËSUAR NË ZYRAT E PRITJES

Njësia lëvizëse 
ADISA në shërbim të 
sistemit shëndetësor
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Indikatori 5b ka shënuar një rritje të konsiderueshme gjatë periudhës Janar-Dhjetor 20207. 
Numri i bashkive që aplikojnë programin e shërbimeve online të ofruara nga sportelet unike 
është 59 në total nga 61 bashki. Megjithatë, përpos rritjes, nuk është arritur objektivi i ven-
dosur për vitin 2020 për të ngritur One Stop Shop në të gjitha bashkitë. Kjo sepse bashkitë 
Pustec dhe Has kanë pasur probleme në kapacitete për të implementuar sistemet One Stop 
Shop. Gjithsesi, vlen të theksohet se nëpërmjet përdorimit të sistemit OSSIS bashkitë ofrojnë 
një numër të konsiderueshëm shërbimesh (76 shërbime, me përjashtim Tiranën, e cila ofron 
135 shërbime).  

Ky indikator ka shënuar ndër vite një progres të konsiderueshëm sidomos gjatë vitit 2020. 
Me qëllim përfshirjen e dy bashkive të mbetura dhe vënies në funksion të sistemit informatik 
OSSIS dhe mundësimit të shërbimeve me një ndalesë për qytetarët, do të duhej rritja e aftë-
sive të këtyre bashkive për të përkthyer ndihmën e dhënë nga asistenca e projekti STAR 2 në 
veprime konkrete dhe kryerja e investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit për të 
mundësuar realizimin e plotë të këtij treguesi. 

7 Target: 100 % e bashkive. Indikatori nuk është arritur edhe pse shënon një progres të dukshëm ndër vite: në nivelin 96.7 % për 2020; 70 % 
për 2019 dhe 23% në vitin 2018. 

97 %
e bashkive

Vlera 2020 INDIKATORI 5B
NUMRI I ZYRAVE ME NJË NDALESË TË NGRITURA NË NJËSITË E QEVE-
RISJES VENDORE

Grafiku 15 - Numri i zyrave me një ndalesë të ngritura në njësitë e qeverisjes vendore
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Grafiku 14 - Numri i shërbimeve të ofruara me ndërveprim të përmirësuar
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Shtylla III – Shërbimi Civ-
il: Menaxhimi i Burimeve 
Njerëzore

Politikat nën këtë shtyllë synojnë rritjen e kapaciteteve, 
transparencës dhe përgjegjshmërisë për zbatimin në 
mënyrë të unifikuar të legjislacionit të shërbimit civil në të 
gjitha nivelet si dhe rishikimin e përmirësimin e sistemit të 
pagave në shërbimin civil. 

Objektivat e planifikuara në kuadër të Shtyllës III synojnë: 

Rritjen e kapaciteteve në fushën e 
zbatimit të legjislacionit të shërbimit 
civil si dhe lehtësimin e procedurave në 
zbatim të tij

Organizimi i sistemit të pagave në 
shërbimin civil duke u bazuar në 
vlerësimin e vendit të punës, të 
arritjeve vjetore të nëpunësve civilë dhe 
rezultateve në trajnimet e detyrueshme
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Shtylla III “Shërbimi Civil: Menaxhimi i Burimeve Njerëzore” parashikon realizimin e 36 nën-ak-
tiviteteve, nga të cilat 32 nën-aktivitete kanë filluar të zbatohen (ose 89%), e prej këtyre të 
fundit janë realizuar plotësisht 15 nën-aktivitete ose 47%. 

Grafiku 18 - Numri i produkteve në zbatim sipas Objektivave
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Grafiku 19 - Statusi i realizimit të produkteve sipas Objektivave
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Grafiku 16 - Progresi për qëllimin 
politik: Shërbimi Civil, Menaxhimi i 

Burimeve Njerëzore
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Grafiku 17 - Statusi i realizimit të qëllimit 
politik: Shërbimi Civil, Menaxhimi i Burimeve 

Njerëzore
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Shërbimi Civil dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore është fusha në të cilën Shqipëria ka vite 
tashmë që mban vendin e liderit në Ballkanin Perëndimor duke u vlerësuar nga organizma 
rajonale e evropianë me pikët më të larta në krahasim me vendet e tjera. 

Gjatë vitit 2020, përpos të gjithë vështirësive dhe sfidave që derivuan nga situata e pandemisë 
globale, Shqipëria ndërmori masat e nevojshme për të kapërcyer gjendjen e jashtëzakonsh-
me dhe për t’u rikthyer drejt funksionimit normal të institucioneve të administratës publike. 
Të gjitha masat dhe iniciativat e ndërmarra në vitet e fundit në drejtim të modernizimit të 
administratës publike dhe proceseve, procedurave dhe shërbimeve të ofruara, i shërbyen 
Shqipërisë të kapërcente vështirësitë dhe kufizimet e shkaktuara nga kriza globale shëndetë-
sore dhe jo vetëm. 

Kështu gjatë vitit 2020, Shqipëria ishte përsëri vendi i parë në rajon i cili implementoi me 
sukses rekrutimin plotësisht online në shërbimin civil, duke mundësuar kështu vijimin e këtij 
procesi të rëndësishëm në institucionet shtetërore duke zbatuar rregullat e distancimit fizik. 

Me shpalljen e gjendjes së pandemisë në fillim të Marsit, Qeveria Shqiptare miratoi një sërë 
masash kufizuese për të parandaluar përhapjen e virusit në vend. Kështu me Urdhër të Mi-
nistrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u ndaluan grumbullimet e njerëzve çka bëri 
automatikisht të pamundur zhvillimin e procedurave të rekrutimit në institucionet shtetërore 
pjesë e shërbimit civil, të cilat menaxhohen nga DAP.
 
Ndodhur në këtë situatë, DAP filloi punën për analizimin e  mjeteve dhe instrumentave në 
dispozicion dhe dizenjimin e zgjidhjeve dhe metodave teknologjike për të përshtatur platfor-
ma online në funksion të zhvillimit të procedurave të konkurrimit, duke respektuar masat për 
parandalimin e COVID-19.

Kështu në Prill 2020, u mundësua për herë të parë në vend dhe në rajon, zhvillimi i një pro-
cedure rekrutimi në institucionet shtetërore, pjesë e shërbimit civil, plotësisht online. Mundë-
simi i procesit të rekrutimit totalisht online ishte një zhvillim i rëndësishëm për administratën 
publike shqiptare, një zhvillim i cili u mundësua nga “Administrata.al”, platforma inovative në 
menaxhimin e burimeve njerëzore, financuar nga Këshilli i Evropës dhe të qeverisë Zviceriane. 
Një arritje e tillë për vendin u prezantua si rast suksesi në rajon e me gjerë, nëpërmjet takime-
ve të organizuara nga Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) si dhe SIGMA/OECD. 

Që prej ngritjes së saj në 2019, kjo platformë ka shënuar një transformim thelbësor në mën-
yrën e menaxhimit të burimeve njerëzore në administratën publike shqiptare duke lehtësuar 
jo vetëm punën e profesionistëve të burimeve njerëzore në realizimin e procedurave dhe 
proceseve kryesore të menaxhimit të kapitalit human por edhe punën e institucioneve mo-
nitoruese si DAP dhe KMSHC për të kontrolluar zbatimin rigoroz të legjislacionit të shërbimit 
civil.  

Platforma konfirmoi akoma më shumë vlerën e saj të shtuar gjatë periudhës së pandemisë 
pasi jo vetëm bëri të mundur realizimin e proceseve të rekrutimit plotësisht online por dhe 
shërbeu si një vend pune virtual për profesionistët e burimeve njerëzore. 
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Ndërkohë në drejtim të realizimit të një prej objektivave më të rëndësishëm të platformës së 
integruar të komunikimit “administrata.al” që është unifikimi dhe standartizimi i procedurave 
dhe proceseve të menaxhimit të burimeve njerëzore në të gjithë shërbimin civil (nivel qen-
dror dhe lokal), DAP ka bashkëpunuar ngushtësisht me KMSHC duke zhvilluar komunikime 
dhe takime periodike për të përgatitur një set indikatorësh të përbashkët për monitorimin e 
zbatimit të legjislacionit të shërbimit civil.  

Seti i indikatorëve i hartuar me mbështetjen e ekspertizës ndërkombëtare të projektit “Imple-
mentimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike” financuar nga fondet IPA, do 
të sigurojë të dhëna të sakta dhe të plota mbi zbatimin e instituteve kryesore të legjislacionit 
të shërbimit civil duke mundësuar kështu një kontroll dhe monitorim në kohë reale të punës 
së njësive të burimeve njerëzore në shërbimin civil. Nëpërmjet të dhënave, informacionit dhe 
monitorimit në kohë reale, sigurohet kështu realizimi i saktë dhe me efiçencë i detyrave funk-
sionale të profesionistëve të burimeve njerëzore në shërbimin civil në të gjithë nivelet e admi-
nistratës publike, me rezultat përfundimtar mirëmenaxhimin e burimeve njerëzore. 

Pamje nga Front Page 
i “administrata.al”

Takim me KMSHC për monitorimin në 
kohë reale të indikatorëve të menaxhimit 

të burimeve njerëzore, Janar 2020.
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Një administratë publike e cila realizon me sukses mirëmenaxhimin e  burimeve njerëzore, 
është e aftë të kryejë me efektivitetet funksionet dhe detyrat e saj dhe ofrimin e shërbimeve 
cilësore ndaj publikut, në mënyrë transparente.  Në këtë kuadër, platforma “administrata.al” 
ka facilituar punën gjithashtu duke vënë në dispozicion të nëpunësve civilë të gjithë bazën 
ligjore, template të gatshme dhe module me hapa të detajuar për procese të rëndësishme 
të menaxhimit të burimeve njerëzore në shërbimin civil si ristrukturimi, rekrutimi, vlerësimi i 
rezultateve në punë, përshkrimi i punës etj. 

Platforma përditësohet në mënyrë të vazhdueshme nga DAP, duke siguruar kështu që 
nëpunësit civilë të kenë çdo mjet në dispozicion për të realizuar çdo procedurë në përputhje 
me legjislacionin në fuqi. Një proces i tillë është realizuar më një fokus më të veçantë drejt 
punonjësve të shërbimit civil në nivel lokal, për të siguruar mbushjen e boshllëqeve sa i takon 
njohurive dhe kapaciteteve për të menaxhuar në mënyrë të pavarur nëpunësit civilë të tyre.   

Një tjetër aspekt në të cilin bashkëpunimi i DAP me KMSHC dhe institucionet publike ka sje-
llë rezultate të dukshme është dhe ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë në 
administratën publike. Gjatë këtyre viteve, DAP ka bërë përpjekje të vazhdueshme për për-
fshirjen e gjerë dhe aktive të të gjithë institucioneve ligjzbatuese shtetërore në këtë proces, 
përmes unifikimit dhe orientimit të drejtë e me efikasitet të procedurave administrative dhe 
përmes ndjekjes dhe monitorimit nga afër të të gjithë procesit për të garantuar zbatimin e 
procedurave sipas legjislacionit në fuqi. 

Ndjekja e këtij procesi është lehtësuar dhe përmirësuar falë përdorimit të platformës “Admi-
nistrata.al”, ku institucionet e administratës shtetërore raportojnë në mënyrë të detajuar për 
të dhënat mbi vendimet gjyqësore të formës së prerë, duke mundësuar kështu mbikëqyrjen 
efektive për sistemimin e gjyqfituesve rast pas rasti. Institucionet kanë detyrimin eksplicit për 
të raportuar në këtë sistem me të dhëna të sakta periodike dhe transparente, duke i dhënë 
kështu mundësinë DAP dhe KMSHC të jenë në dijeni dhe të ushtrojnë në kohë kompetencat 
e tyre mbikëqyrëse.  Monitorimi nga afër i procesit, asistenca dhe mbikëqyrja kanë sjellë re-
zultate pozitive duke bërë që numri i vendimeve gjyqësore të zbatuara në fund të vitit 2020 
të jetë në nivelet 275. 

Të gjitha sa më sipër, janë masa të ndërmarra në funksion të rritjes së transparencës dhe 
monitorimit të punës së nëpunësve civilë duke rritur kështu përgjegjshmërinë dhe llogarid-
hënien e tyre gjatë ushtrimit të detyrave të tyre të përditshme.  

Megjithatë qëllimi DAP vijon të mbetet përmirësimi i vazhdueshëm dhe i mëtejshëm i përfor-
mancës së administratës publike si çelësi i zbatimit të çdo mase apo inciative të ndërmarrë 
nga qeveria me qëllim zhvillimin e vendit. 

Sigurimi i një performance të denjë nga administrata publike, fillon që me rekrutimin e më të 
mirëve në rradhët e saj çka është dhe ndër objektivat kryesorë të DAP, në realizimin e të cilit 
departamenti vijon të zhvillojë trajnime dhe asistencë për anëtarët e Komisioneve të Vlerësi-
mit, të cilët luajnë një rol kyç në procedurat e rekrutimit në shërbimin civil. Sa i përket forcimit 
të kapaciteteve të nëpunësve në menaxhimin e burimeve njerëzore janë zhvilluar sesione 
trajnimi me qëllim kryesor zhvillimin e aftësive, njohurive dhe profesionalizimit të stafit të ri të 
DAP duke u fokusuar kryesisht në referimin e shembujve konkret nga procedurat e rekrutimit 
të viteve të fundit.

Gjatë vitit 2020, me zhvillimin e procedurave të rekrutimit plotësisht online, sfida e DAP ishte 
familjarizimi i menjëhershëm i anëtareve të Komisioneve të Vlerësimit me këtë realitet të ri e 
akoma më shumë familjarizimi i aplikantëve me metodat inovative të diktuara nga situata në 40



vend. Për t’iu ardhur në ndihmë aplikantëve mbi ndryshimet e reja në mënyrën e zhvillimit të 
procedurave të rekrutimit si dhe rritjen e kuptueshmërisë së kandidatëve ndaj këtyre fazave 
të rekrutimit, përveç asistimit nëpërmjet kanaleve të komunikimit të vendosura në dispozicion 
të publikut, DAP hartoi dhe publikoi dy udhëzues të detajuar për zhvillimin online të testimit 
me shkrim dhe intervistës. Udhëzuesit orientojnë aplikantin për çdo hap të procesit, për të 
minimizuar kështu vështirësitë, gabimet apo vonesat gjatë zhvillimit të procedurave të rekru-
timit. Në këtë kuadër, specifikisht për testimin me shkrim, tashmë online, pjesëmarrësve u 
është mundësuar gjithashtu hyrja në një ambjent prove për t’u familjarizuar me mënyrën e 
plotësimit të testimit. Të gjitha këto, si elementë për të siguruar cilësinë dhe transparencën 
në realizmin e procedurave të rekrutimit në shërbimin civil. 

Eksperienca e përfituar gjatë periudhës së kufizimeve të vendosura për mospërhapjen e Co-
vid19, tregoi që zhvillimi i procedurave të rekrutimit plotësisht online solli disa përfitime të 
dukshme si rritja e pjesëmarrjes, eficenca kohore dhe efektiviteti në kosto.  

Duke analizuar me kujdes sfidat kryesore, DAP në përputhje me rregulloret e distancimit fizik 
i është rikthyer alternimit të zhvillimit të procedurave online të rekrutimit dhe në ambjente 
të cilat lejojnë distancimin fizik midis kandidatëve si dhe midis kandidatëve dhe anëtarëve të 
komisioneve të vlerësimit.
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Departamenti i Administratës Publike ka asistuar të gjithë aplikantët duke dhënë informacion 
dhe përgjigje mbi kërkesat e tyre në kohë reale. Tashmë kanali i DAP në Facebook përditëso-
het në mënyrë të vazhdueshme me lajme, grafikë informues dhe udhëzime mbi motivimin, 
punën në distancë dhe çështje të tjera në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore.

                                                          
Për shkak të këtyre ndryshimeve në anën vizuale dhe në paraqitjen më të thjeshtë të procese-
ve të përditshme të punës, faqja e DAP në Facebook ka shënuar rritje të numrit të ndjekësve 
të saj dhe numëron 18,277 ndjekës.

Me mbështetjen e projektit “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në administratën publike”, 
financuar nga programet IPA të BE, janë zhvilluar disa produkte kyçe të cilat kanë një ndikim 
të drejtëpërdrejtë në performancën e administratës publike e kështu dhe në shërbimet që 
kjo administratë i ofron qytetarit. 

Zhvillimi i testimit sipas rregullave të distancimit fizik

Manuali i përshkrimeve të punës dhe dizenjimi 
i proceseve të punës në ministritë e linjës janë 
dy produkte të tjera thelbësore për mirëfunksionimin 
e administratës publike, të cilat janë drejt finalizimit 
me mbështetjen e ekspertizës ndërkombëtare edhe 
vendase. Përshkrimet e punës të përmirësuara, më 
të qarta, të orientuara drejt rezultateve dhe proceset 
e punës të detajuara hap pas hapi, të standartizuara 
dhe unifikuara në cdo ministri linje, janë kushtet të 
rëndësishme të cilat ndihmojnë nëpunësit tanë civilë të 
përmbushin detyrat e tyre funksionale me maksimumin 
e eficencës dhe minimumin e gabimeve.

Manuali i vlerësimit të rezultateve në punë, është 
një ndër produktet i cili pritet të përmirësojë sistemin 
e vlerësimit të nëpunësve civilë, duke lehtësuar 
procedurën e vlerësimit të rezultateve në të gjitha 
fazat e tij, rritur objektivitetin gjatë vlerësimit 
dhe promovuar dialogun ndërmjet eprorit 
dhe nëpunësit, pra duke e kthyer këtë proces në 
bashkëpunim të ndërsjelltë me synimin përfundimtar 
rritjen e perfomancës së nëpunësve civilë në vendin e 
punës. Një vlerësim performancë objektiv dhe i drejtë 
është një ndikues i dretpërdrejtë në motivimin dhe 
vetëvlerësimin e nëpunësit e për rrjedhojë dhe për 
performancën e tij.



Në kuadër të digjitalizimit të proceseve dhe sistemeve dhe të përpjekjeve për të rritur efiçen-
cën dhe efikasitetin e punës së nëpunësve publikë, prej disa vitesh tashmë kemi një Sistem 
Informatik të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (HRMIS) i cili përmban rreth 63`000 dosje 
personeli të nëpunësve publikë. HRMIS që prej 2018 nuk shërben vetëm si një Regjistër Ele-
ktronik Qendror Personeli por nëpërmjet tij realizohet gjithashtu gjenerimi i borderosë për 
deri në 118 njësi shpenzuese në administratën publike shqiptare. Megjithatë, synimet për 
këtë sistem janë akoma më të mëdha pasi me lidhjen e HRMIS me sistemin e thesarit dhe 
përfundimin e të gjithë testeve të nevojshme gjatë 2020, vitin e ardhshëm do të jetë i mundur 
automatizmi i pagave nëpërmjet sistemeve të informacionit. Një digjitalizim i tillë i një procesi 
kaq të rëndësishëm sa kalkulimi i pagave për nëpunësit publikë, do të sjellë rritje të efiçencës, 
duke minimizuar pasaktësitë dhe duke ofruar të dhëna lehtësisht të përpunueshme për efekt 
raportimesh, projektesh apo politikash. Edhe pse institucionet publike janë ndërgjegjësuar 
lidhur me benefitet që sjell përdorimi periodik i HRMIS, popullimi i tij me të dhëna dhe përdi-
tësimi i vazhdueshëm mbeten një sfidë në vetvete të cilën DAP është përpjekur ta kapërcejë 
me disa masa të tërthorta si psh: lidhja e sistemit me gjenerimin e pagave apo lidhja e sistemit 
me shpalljen e vendeve vakante. E akoma më tej, një masë tjetër e ndërmarrë në 2020 ishte 
miratimi i Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 833 datë 28.10.2020 “Për rregullat e hollësi-
shme për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit dhe regjistrin 
qendror të personelit”, vendim i cili ndër të tjera parashikon në mënyrë evidente detyrimin e 
institucioneve për të përditësuar HRMIS.

Indikatori 6a  llogaritet duke pjestuar numrin e stafit drejtues në të gjitha nivelet e shërbimit 
civil në institucionet e administratës qendrore, të cilët janë larguar nga pozicionet e tyre në 
një vit, me numrin total të stafit drejtues në administratën qendrore në vitin e dhënë. Numri 
i stafit drejtues të larguar gjatë vitit 2020 është 76 nga totali i stafit drejtues prej 959 në një 
vlerë po thuaj të njëjtë me një vit më parë (vlera e këtij indikatori për vitin 2019 dhe 2018 
është 8%)1.  Ruajtja e një trendi të njëtrajtshëm tregon për një qëndrueshmëri të nëpunësve 
pjesë e shërbimit civil. 

Indikatori 6b12 llogaritet duke pjestuar numrin total të pjesëmarrësve nga jashtë shërbimit 
civil që aplikojnë për një pozicion ekzekutiv (25904) me numrin total të pozicioneve të shpallura 
në kategorinë ekzekutive në vitin e dhënë (806), duke rezultuar në një numër mesatar 
pjesëmarrësish prej 32.1, një vlerë më e lartë me një vit më parë (Vlera e këtij indikatori për 
vitin 2019 ishte 13.62; për vitin 2018 ishte 13). Ky trend tregon rritjen e besueshmërisë së 
publikut për pjesëmarrje në procedurat e rekrutimit të bazuar në meritë, e cila ka ardhur si 
pasojë e punës së DAP në drejtim të respektimit rigoroz të legjislacionit,  transparencës me 
publikun, aktiviteteve në funksion të rritjes së vizibilitetit etj. 

1 Target: Tendencë në rënie. Indikatori nuk është arritur dhe shënon vlerë konstante. 
2  Shënohet rritje me 18.48 

Vlera 2020
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INDIKATORI 6A

QARKULLIMI VJETOR I STAFIT TË NIVELIT DREJTUES NË TË GJI-
THA NIVELET E SHËRBIMIT CIVIL NË INSTITUCIONET E ADMINIS-
TRATËS QENDRORE

32.1
Vlera 2020 INDIKATORI 6B - 1

NUMRI MESATAR I PJESËMARRËSVE NGA JASHTË SHËRBIMIT CI-
VIL QË MARRIN PJESË NË NJË PROCEDURË REKRUTIMI 
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Indikatori 6b23 llogaritet duke pjestuar numrin total të pjesëmarrësve nga shërbimi civil nga të 
gjitha grupet që marrin pjesë në një procedurë rekrutimi (2980) me numrin total të pozicioneve 
për të cilat ka patur aplikime (806), duke rezultuar në një numër mesatar pjesëmarrësish prej 
3.7, një vlerë më e lartë se një vit më parë ku shënohej vlera 2.5 (vlera e indikatorit për 2018 
ishte 1.5). Trendi rritës i këtij indikatori tregon se një ndër risitë e legjislacionit të shërbimit civil, 
ai i mobilitetit, është gjithnjë e më shumë në zbatim, duke i dhënë shërbimit civil dinamizëm 
dhe energji të reja.

Sa i takon indikatorit 6c, nga viti 2014 deri në vitin 2020 ka qënë vetëm 1 rast ankese ne 
lidhje me procedurat e rekrutimit e pranuar nga gjykata Administrative e Apelit. Vendimi i 
formës së prerë është ekzekutuar nga ana e DAP në Tetor 2019. Ndërkohë, për vitin 2020 nuk 
ka pasur asnjë ankesë të pranuar nga gjykata Administrative e Apelit në lidhje me procedurat 
e rekrutimit. Ky indikator është arritur plotësisht duke shënuar tendencë në rënie të numrit 
të ankesave krahasimisht me vlerën bazë të vendosur në 2015 ku numri i ankesave ka qenë 
3. Numri i ulët (pothuajse 0) i ankesave të pranuara nga gjykata Administrative e Apelit tregon 
për një zbatim rigoroz të legjislacionit përkatës për rekrutimin e nëpunësve civilë duke 
përfshirë këtu Ligjin nr.152 për “Nëpunësin Civil” dhe aktet e tjera nënligjore në zbatim të tij, 
për organizimin e procedurave transparente në mënyrë profesionale dhe bazuar në meritë 
si dhe e mbrojtjes profesionale që kanë ofruar strukturat e përfaqësimit gjyqësor pranë 
Departamentit të Administratës Publike.

Në lidhje me procedurat administrative dhe mbikëqyrjen në institucionet e pushtetit qendror, 
vendor dhe ato të pavarura, në kushtet e pandemisë Covid 19, është riorganizuar veprimtaria 
e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil duke i dhënë përparësi realizimit online 
të procesit të mbikëqyrjes. 

Gjatë kësaj periudhe janë kryer 73 mbikëqyrje të përgjithshme që përfshijnë të gjithë 
veprimtarinë e administrimit të shërbimit civil për periudhën Janar – Dhjetor 2020 në 
administratën vendore. Në përfundim të afatit të paralajmërimit për rregullimin e ligjshmërisë 
është kryer procesi i verifikimit të zbatimit të vendimeve paralajmëruese të Komisionerit në 49 
institucione. Në përfundim të verifikimit procesi është përmbyllur me vendim të Komisionerit 
për 25 subjekte duke i vlerësuar si të përmbushura detyrat e lëna, ndërsa për 24 subjekte 
Komisioneri ka vendosur që procesin e rivendosjes së ligjshmërisë ta realizojë duke ndihmuar 
institucionin me asistencë teknike e cila ka nisur me hartimin e një plani veprimi me masa dhe 
afate kohore konkrete të veprimeve administrative që do të kryhen nga personat përgjegjës. 

3  Target: tendencë në rritje. Indikatori është arritur.   

Vlera 2020

3.7

INDIKATORI 6B - 2
NUMRI MESATAR I PJESËMARRËSVE BRENDA SHËRBIMIT CIVIL QË MA-
RRIN PJESË NË NJË PROCES REKRUTIMI

INDIKATORI 6C
NUMRI I ANKESAVE QË KANË TË BËJNË ME REKRUTIMIN NË SHËRBIMIN 
CIVIL TË PRANUAR NGA GJYKATA (DUKE FILLUAR NGA GJYSMA E DYTË E 
VITIT 2014) KA SHËNUAR RËNIE
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Gjithashtu është verifikuar zbatimi i vendimeve paralajmëruese të Komisionerit për 12 
raste individuale ku në 7 raste detyrat e lëna janë zbatuar në mënyrë vullnetare nga ana e 
institucioneve dhe në 5 raste procesi është drejt përmbylljes së tij. 

Procesi i mbikëqyrjes ka vijuar me trajtimin e 142 kërkesave individuale ku një pjesë e tyre janë 
ndjekur përmes inspektimit/mbikëqyrjes. Kërkesave të tjera iu është kthyer përgjigje në rrugë 
administrative si dhe është marrë vendim në ato raste ku është vlerësuar për rregullimin e 
gjendjes së paligjshmërisë. Për rastet e tjera Komisioneri ka dalë me vendim për përfundimin e 
verifikimit pasi nuk janë konstatuar shkelje apo ka përfunduar inspektimi me njoftim arkivimi4.

Ka vijuar gjithashtu procesi i monitorimit të zbatimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë 
për ministritë e linjës dhe institucionet e varësisë, përmes zhvillimit të seancave dëgjimore 
për të gjitha ministritë. Gjatë vitit 2020, fokusi ka qenë për të përfunduar këtë proces në 
administratën vendore,  për të cilin është mbledhur informacion nga 61 bashkitë e vendit dhe 
12 këshillat e qarqeve.

Në zbatim të kompetencës ligjore për të mbikëqyrur administrimin e shërbimit civil, bazuar 
në nenin 14 dhe 15 të ligjit nr. 2013/152, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; në zbatim të 
planit vjetor të veprimtarisë së institucionit, Komisioneri ka filluar përgatitjen e procesit të 
mbikëqyrjes për të siguruar zbatimin e ligjit për nëpunësin civil në kushtet e zgjedhjeve të 
përgjithshme për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë.

Aktiviteti i Shkollës Shqiptare të Administratës Publike (ASPA) gjatë vitit 2020 ka patur 
synim kryesor ngritjen e kapaciteteve dhe përgatitjen e administratës publike shqiptare në 
drejtim të integrimit evropian dhe zbatimit  të legjislacionit të shërbimit civil.  Për eksperiencën 
pozitive në vijimin e zhvillimit të kapaciteteve gjatë kohës së pandemisë ASPA u vlerësua me 
çmimin “Public Administration Award 2020”, në kategorinë e-Learning, organizuar nga RESPA 
dhe OECD për vendet e Ballkanit Perëndimor. 

Viti 2020 ishte një vit sfidues për mbarëvajtjen dhe veprimtarinë e Shkollës së Administratës 
Publike ku trajnimet tradicionale të zhvilluara në klasë u zëvendësuan me trajnime të zhvilluara 
tërësisht online nga muaji Prill 2020. Për t’i paraprirë sfidës së kalimit të trajnimeve online u 
zhvilluan sesione trajnimi për trajnerët me qëllim rritjen e kapaciteteve të tyre për përdorimin 
e platformave dhe përshtatjen e materialeve për trajnim. 

Me përgatitjen e kushteve të nevojshme u mundësua mbajtja e Webinarit të parë live të 
zhvilluar më 13 Prill 2020 me temën “AGILE leadership”.

Krahas problematikave të hasura u arrit që të gjitha shërbimet e shkollës të realizoheshin në 
ambjentet virtuale me të njëjtën dinamikë dhe cilësi në ofrimin e shërbimit5.  

Përveç përdorimit të platformave online tashmë të njohura dhe me efekte pozitive në 
ndërveprim dhe komunikim, u arrit që gjatë vitit 2020 të vihej në funksion dhe  platforma 
e re e krijuar për menaxhimin e të nxënit (Learning Management System) ku pritet në vijim 
të përditësohet me kurrikulat e-learning sipas fushave dhe tematikave bazë dhe atyre të 
evidentuara nga vlerësimi i nevojave për trajnim.  Përmes sistemit LMS janë zhvilluar trajnime 
mbi Kodin e Procedurave Administrative të organizuara nga DAP në mbështetje të projektit 
IPA 2014  «Zbatimi i reformës së shërbimit civil në të gjithë administratën publike» ku në total 
u trajnuan dhe u çertifikuan rreth 160 nëpunës. 

4  Nga totali 10 raste janë përfshirë në inspektim/mbikëqyrje, në 18 raste iu është kthyer përgjigje në rrugë administrative, në 33 raste është 
dhënë vendim për rregullimin e gjendjes së paligjshmërisë,  në 38 raste është dhënë vendim për përfundimin e verifikimit pasi nuk janë 
konstatuar shkelje, në 25 raste ka përfunduar inspektimi dhe në 18 raste janë mbartur për në vitin 2021. 
5  U ofruan webinare live, kurse me certifikim, klubi i librit online dhe masterclass. 
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Gjatë vitit 2020 u mundësua trajnimi i 4630 individëve si (janë shënuar 20,106 pjesëmarrës)
duke shënuar kështu një rritje të numrit të individëve që rikthehen të marrin shërbim. Një tjetër 
tregues pozitiv për 2020 është zhvillimi i 769 kurse trajnimi krahasuar me vitin 2019 gjatë të 
cilit ASPA zhvilloi 698 kurse. Pra, janë ofruar më shumë shërbime për të njëjtët individë të cilët 
janë rikthyer duke treguar edhe përmbushjen e kënaqësisë së klientit. Duhet të nënvizohet 
që numri i pjesëmarrësve në vitin 2020 është ndikuar edhe nga aksesi në teknologjinë online 
sepse trajnimet e periudhës Prill-Dhjetor 2020 të ASPA kanë qënë tërësisht online dhe 
pamundësia e aksesit në teknologji ndikon drejtëpërdrejtë në këtë indikator.

Tashmë është zhvilluar një sistem efektiv për vlerësimin e trajnimit, që gjeneron më shumë të 
dhëna lidhur me cilësinë e trajnimit, arritjen e objektivave dhe matjen e ndikimit të trajnimit 
në performancën individuale të institucionit dhe të sistemit në tërësi. Në përfundim të 
çdo trajnimi shpërndahen formularët e vlerësimit, të dhënat e të cilëve analizohen për të 
përmirësuar cilësinë e trajnimit, konkretisht me rezultate si më poshtë për 20206.  

6 Nga analizimi i mendimit të pjesëmarrësve në trajnimet online për 4688 pyetësorë të plotësuar 99.21 % nëpunës janë përgjigjur se kanë 
interes të ndjekin webinar tjetër të ASPA, 86.36 % janë përgjigjur se e vlerësojnë webinarin/trajnimin që kanë ndjekur me “shumë mirë” dhe 
78.03 % janë përgjigjur se pritshmëritë e tyre për webinarin që kanë ndjekur janë realizuar plotësisht. 

 Trajnimi online i zhvilluar përmes
metodës inovative LMS

Grafiku 20 - Kënaqësia e Klientit
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Në drejtim të arritjes së objektivave për ofrimin e një numri më të madh të trajnimeve në 
fushën e integrimit evropian, gjatë 2020 janë trajnuar 2730 pjesëmarrës duke realizuar 
plotësisht masën e parashikuar në planin e veprimit të SNRAP për rritjen e përqindjes që 
zënë programet në fushën e integrimit evropian nga 30 % në vitin 2018 në 50 % deri në vitin 
2020. Në vitin 2018 ASPA ka ofruar 2 module në fushën e integrimit evropian, ndërsa në vitin 
2020 ka ofruar 6 module, pra tre fishin e tyre. 

Përveç këtyre moduleve, në kuadër të procesit të hapjes së negociatave janë zhvilluar trajnime 
specifike për anëtarët e grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin evropian (GNPIE) 
për 6 kapitujt e ACQUIS. Gjithashtu gjatë vitit 2020 u trajnuan në fushën e integrimit evropian 
në mënyrë të dedikuar edhe pjesëmarrës nga pushteti vendor. Ngritja e kapaciteteve ka vijuar 
dhe në fushën e barazisë gjinore; financave publike; prokurimit publik; teknologjisë; 
zhvillimit personal; menaxhimit të organizatës; dhe lidership7.

Treguesit e ASPA për vitin 20208

7 Në fushën e barazisë gjinore] (535 pjesëmarrës); e financave publike (344 pjesëmarrës); e prokurimit publik (971); e teknologjisë (705 
pjesëmarrës); e zhvillimit personal (587 pjesëmarrës); e menaxhimit të organizatës (2403 pjesëmarrës); lidership 250 pjesëmarrës.  
8 Vlerësimi i fundit i indikatorit 6 d “Shkalla në të cilën sistemi i trajnimit të nëpunësve civilë është funksional dhe zbatohet në praktikë 
(Indikatori i SIGMA-s) është ai i vitit 2017 nga SIGMA, ku shënonte nivelin 3, më shumë në linkun http://www.sigmaweb.org/publications/
monitoring-reports.htm
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Grafiku 21 - Statistika të trajnimit për periudhën 2018 - 2020
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Të gjithë masat e ndërmarra në funksion të mirëmenaxhimit të burimeve njerëzore, kanë 
në krye të tyre, ndërmarrjen më të rëndësishme sa i takon Reformimit të Shërbimit Civil 
dhe Administratës Publike që është reformimi i strukturës së pagave.  Përmes skemave 
të reja, shkallëve të pagës dhe kalkulimeve, ajo që synohet është aplikimi i Parimit “Pagë e 
njëjtë për punë të njëjtë”. Puna për reformimin e sistemit të pagave ka filluar që në 2019 me 
hartimin e letrës së politikave e cila ka marrë versionin e saj përfundimtar si projekt propozim 
në 2020. Për shkak të situatës në vend, periudhës post tërmet dhe pandemisë globale, 
ishte i pamundur finalizimi dhe miratimi i kësaj letre politikash në 2020. Megjithatë, për të 
mundësuar një paketë të plotë me të gjithë elementet e duhur për realizimin me sukses 
të kësaj reforme, DAP do të fillojë nga puna në 2021 për kalkulimin e impaktit financiar që 
kjo reformë do të ketë në buxhetin e shtetit. Kështu një propozim i një rëndësie të tillë do 
t`i paraqitet Këshillit të Ministrave me të gjithë komponentët e tij.  Kjo reformë jo vetëm që 
do të rrisë motivimin e nëpunësve publikë aktualë por do ta bëjë administratën publike me 
tërheqëse për profesionistë të kualifikuar9.

9 Indikatori 7 a “Tarimi  i  sistemit  të  pagave  dhe  arritja e raportit 22.1 në  vitin 2020  ndërmjet pagës maksimale dhe 
minimale” nuk ka ndryshuar që nga  vitit 2017 duke shënuar vlerën 8.9 . Target: 22.1. Ky indikator nuk është arritur.
Indikatori 7 b “ Rritja e variacionit/ numrit të pozicioneve në skemën e pagave bazuar në përshkrimin e punës” do të jetë e mundur të realizohet 
me përfundimin e reformimit të sisitemit të pagave në shërbimin civil duke u bazuar në vlerësimin e pozicionit të punës, të arritjeve vjetore të 
nëpunësve civilë dhe rezultateve në trajnimet e detyrueshme. Indikatori 7 c “ Shkalla në të cilën sistemi i shpërblimit të nëpunësve civilë është i 
drejtë dhe transparent dhe zbatohet në praktikë (Indikatori i SIGMA-s)”, shënon vlerën 3 në matjen e tij më të fundit, realizuar nga SIGMA në 2017.  
Linku i SIGMA për të aksesuar raportet e tyre të vlerësimit për vendin:  http://www.sigmaweb.org/publications/monitoring-reports.htm
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Shtylla IV – Procedurat Ad-
ministrative dhe Mbikëqyr-
ja

Procedura të thjeshtuara për ofrimin e 
shërbimeve, duke lehtësuar komunikimin me 
publikun dhe shmangur korrupsionin 

Zhvillimin e një infrastrukture TIK të aftë për 
të mbështetur veprimtaritë e përditshme të 
administratës publike dhe rritjen e efiçencës 
duke ulur kohën për të aksesuar, përpunuar 
dhe transmetuar informacionin ndërsa 
përmirësohet rrjedha e informacionit;

Rritjen e efiçencës dhe përgjegjshmërisë së 
nëpunësve publikë;

Rritjen e kontrollit mbi veprimtarinë e 
administratës publike për garantimin e 
të drejtave të qytetarëve dhe aksesi në 
informacion

Politikat nën këtë shtyllë synojnë rishikimin e procedurave për ofrimin 
e shërbimeve ndaj publikut dhe thjeshtimin e tyre duke përfshirë zgjid-
hje të Teknologjisë së Informacionit si dhe duke marrë në konsideratë 
zbatimin e Kodit të ri të Procedurave Administrative, në drejtim të rritjes 
së përgjegjshmërisë së nëpunësve publikë në kryerjen e funksioneve të 
tyre. 

Objektivat e planifikuara në kuadër të Shtyllës IV synojnë: 
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Shtylla IV “Procedurat Administrative dhe Mbikëqyrja” parashikon realizimin e 30 nën-aktivite-
teve, nga të cilat kanë filluar të zbatohen 27 nën-aktivitete (ose 90%), e prej këtyre të fundit 8 
janë realizuar plotësisht ose 30%. 

Grafiku 25 - Statusi i realizimit të nën-aktiviteteve sipas Objektivave 
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Grafiku 22 - Progresi për qëllimin politik: 
Procedurat Administrative dhe Mbikëqyrja
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Grafiku 23 - Statusi i realizimit të qëllimit politik: 
Procedurat Administrative dhe Mbikëqyrja
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Grafiku 24 - Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas Objektivave
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Shqipëria ka filluar procesin e transformimit të shërbimeve publike prej kohësh dhe beson fu-
qimisht në ndryshimin e mendjes së qytetarëve në lidhje me këtë formë të re të pashmangsh-
me të komunikimit me institucionet shtetërore. Për sa i përket ndikimit, kjo përkthehet në një 
ulje të kostove të marrjes së shërbimeve, lehtësim të procedurave burokratike, ulje të kohës 
për të marrë shërbimet, por edhe përmirësim të transparencës dhe të cilësisë së ofrimit të 
shërbimeve.

Qeveria shqiptare, si promovuese e shndërrimit të shërbimeve offline në shërbime online, e 
shndërroi platformën qeveritare e-Albania në një histori suksesi, arriti të ndërtojë një imazh 
serioz të shtetit dhe të rivendoste besimin e qytetarëve në institucionet publike.

e-Albania vepron si një pikë e vetme për ofrimin e shërbimeve publike të institucioneve qe-
veritare, duke shërbyer kështu si një pikë hyrëse për qytetarët 24/7 dhe është e lidhur me 
Platformën Qeveritare të Ndërveprimit që është arkitektura themelore që lejon ndërveprimin 
midis 55 sistemeve elektronike të institucioneve publike.

E gjendur në një valë të gjatë të procesit të dixhitalizimit, i cili ka filluar që nga viti 2013, Sh-
qipëria aktualisht po kalon një nga proceset më të rëndësishme të dixhitalizimit dhe trans-
formimit të shërbimeve publike në historinë e saj. Qeveria është e vendosur t’i shndërrojë 
institucionet në shërbim të plotë për qytetarët dhe ka përqendruar plotësisht vëmendjen e 
saj në shndërrimin e sporteleve fizike në ato online.

Nga 1 janari i vitit 2020, ka filluar një proces i ri për shërbimet publike, ai i ofrimit të aplikimeve 
për shërbime publike për qytetarët dhe bizneset vetëm online. Qytetarët dhe bizneset apli-
kojnë vetëm përmes platformës e-Albania dhe janë punonjësit e administratës publike ata që 
mbledhin të gjitha dokumentet shtetërore të shërbimeve. Të gjitha të dhënat dhe dokumen-
tet shtetërore tani përdoren dhe ripërdoren, duke i çliruar qytetarët nga barra e grumbullimit 
të tyre fizikisht në letër në sportelet e shtetit.

Që nga 1 janari 2020, të gjitha dokumentet shtetërore që më parë ishin kërkuar të mblidhes-
hin nga qytetarët nuk u kërkohen më atyre. Është punonjësi ai që siguron këto dokumente në 
emër të qytetarit, ose duke shkarkuar versionin e tyre të vulosur elektronikisht nga platforma 
e-Albania ose duke i kërkuar ata tek institucioni ofrues i këtyre dokumenteve përmes një sis-
temi elektronik të dedikuar që AKSHI ka ndërtuar vetëm për këtë qëllim.

Në këtë kuadër, të gjitha shërbimet elektronike, aplikimet e të cilave ofrohen vetëm online nga 
1 janari 2020 janë ndryshuar plotësisht në formatin e tyre duke e ndarë listën e dokumenteve 
të shoqëruar në:

 Dokumentet të cilat thjeshtë janë të listuara por nuk janë përgjegjësia e qytetarit për 
t’u siguruar;

 Dokumentet të cilat përfshijnë vetëm vetëdeklarime dhe dokumente private që duhet 
të sigurohen nga vetë qytetari.

Është krijuar një sistem i veçantë për bashkëveprimin e të gjitha institucioneve (Sistemi i Qar-
kullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik), me qëllim shkëmbimin elektronikisht të të 
gjitha dokumenteve shoqëruese të dosjes së qytetarit, me nënshkrim elektronik. Kjo zvogëlon 
barrën për qytetarët dhe bizneset dhe dokumentet e vetme që duhet të ngarkojnë janë vetë-
deklarimet dhe dokumentet që ata marrin nga subjektet private.

Përmes këtij sistemi, punonjësit kërkojnë dokumentet e nevojshme nga institucionet që i gje-
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nerojnë ato, dhe këto të fundit përpunojnë kërkesën për dokumentin në fjalë. Pasi nënshkru-
het në mënyrë elektronike nga titullari i institucionit ose punonjësit me të drejtë firme, doku-
menti i dërgohet përsëri përmes sistemit punonjësit që ka bërë kërkesën. Në fund, zyrtari i 
administratës publike plotëson dosjen e aplikantit me dokumente administrative të lëshuara 
nga institucionet shtetërore, dhe më pas i ofron qytetarit shërbimin publik të kërkuar.

Për të reduktuar sa më shumë burokracitë e lidhura me shërbimet publike, është zhvilluar një 
proces deregulimi me qëllim:

 Uljen e numrit të dokumenteve shoqëruese që u kërkohen qytetarëve/bizneseve;
 Ri-inxhinierizimin e gjithë procesit të ofrimit të tyre, me qëllim uljen e hapave të ne-

vojshëm për marrjen e shërbimit, dixhitalizimin e proceseve të brendshme duke zvogëluar 
burokracitë, kostot dhe kohën për qytetarët.

Që procesi të jetë sa më transparent, pasi aplikon online, qytetari pajiset me një numër unik 
që i mundëson atij të gjurmojë statusin e aplikimit të tij. Ai ka gjithashtu mundësinë që të 
ngarkojë dokumente shtesë përmes numrit të tyre unik të aplikimit nëse është e nevojshme 
ose kërkohet më vonë nga institucioni.

Qeverisja dixhitale është një tregues i rëndësishëm i mirëqënies së qytetarëve të një vendi. 
Kjo sepse qytetarët marrin shërbime të automatizuara nga sektori publik, që minimizojnë 
korrupsionin apo abuzimet e zyrtarëve dhe e kthejnë administratën në efiçente. Bota perën-
dimore, pra shtetet ligjore dhe të mirëqeverisura, nuk mund të kuptohen pa qeverisjen dixhi-
tale dhe jo rastësisht vendet më të zhvilluara të botës janë vendet që kanë qeverisjen dixhitale 
më të avancuar.

Raportet e organizatave më prestigjoze në botë, nga OBK, OECD, Departamenti i Amerikan 
Shtetit dhe ai i BE për vitin 2020 i kanë dhënë Shqipërisë notën maksimale në qeverisjen dix-
hitale si një tregues i rëndësishëm i mirëqënies së qytetarëve të një vendi.
Portali, i cili ofron më shumë se 1000 shërbime elektronike është i lidhur me Platformën 
Qeveritare të Ndërveprimit që është arkitektura themelore që lejon ndërveprimin midis 55 
sistemeve elektronike të institucioneve publike.  

Gjatë vitit 2020 janë shtuar në portal 420 shërbime të reja duke e rritur totalin e tyre me 70 
herë krahasuar me vitin 2013. 
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Grafiku 26 - Numri i shërbimeve elektronike niveli 3-4 (sipas UNPAN 2014)
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Mbi 4 milionë dokumente me vulë elektronike janë përfituar lehtësisht nga qytetarët dhe 
bizneset gjatë vitit 2020 dhe 758 mijë përdorues të regjistruar gjatë vitit 2020 dhe shumë të 
tjerë, përfitojnë shërbimet elektronike të publikuara në portalin e-Albania duke shmangur 
kështu korrupsionin dhe vonesat. 

Gjithashtu gjatë 2020 është rritur numri të transaksioneve të kryera në Platformën Qeveritare 
të Ndërveprimit ku numërohen mbi 144 milionë transaksione, shifër e cila është 200 herë më 
e lartë se numri i transaksioneve të kryera gjatë vitit 2013.

Numri i përdoruesve të regjistruar në portal ka pësuar një rritje të lartë dhe është 1,781,674 
ose 36 herë më i lartë se 2013. Vetëm gjatë vitit 2020 janë regjistruar në portalin qeveritar 
e-Albania 758,735 përdorues të rinj. 

Grafiku 27 - Numri i përdoruesve të rinj, 2013 – 2020

Këto rritje të ndjeshme të numrit të përdoruesve, shërbimeve dhe transaksioneve gjatë 2020, 
kanë ardhur si rezultat i faktit që përmes portalit u ofruan e-Shërbimet në ndihmë të situatës 
emergjente të krijuar për shkak të Covid-19. Për të reduktuar përhapjen e COVID-19, gjatë 
situatës emergjente të pandemisë, të gjithë qytetarët të cilit duhet të dilnin nga shtëpia mund 
të pajiseshin me një leje të veçantë ditore nëpërmjet portalit e-Albania. Ndërkohë u ofruan 
dhe zgjidhje alternative për ata qytetarë te cilët nuk kishin akses në internet apo për qytetarët 
e huaj të ndodhur në Shqipëri, të cilët aplikuan nëpërmjet një mesazhi/SMS.  

Në drejtim të lehtësimit të aksesit për qytetarët dhe bizneset në shërbimet elektronike, u 
ndërmorën disa iniciativa të rëndësishme si vula dixhitale, moduli i administratës publike, i cili 
shërben për nxjerrjen e dokumenteve administrative për qytetarin dhe Sistemi i Qarkullimit 
te Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik, kjo një lehtësi tjetër që ofron portali e-Albania ku 
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, 
por është punonjësi i administratës publike ai që i siguron ato nëpërmjet portalit. Në këtë 
kuadër, trajnimi i punonjësve të administratës publike është i vazhdueshëm me qëllim aftësi-
min e tyre për ofrimin e shërbimeve cilësore dhe transparente për qytetarët. 

Kështu gjatë 2020, për këtë modul janë trajnuar 2300 punonjës të administratës. Deri në fund 
të vitit 2020 janë 46 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 disponueshmërisë, cilësisë dhe transparencës së shërbimeve publike 
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si dhe reduktimin e kohës së zbatimit të procedurave dhe kostove të administratës publike. 
Falë këtij shërbimi mbi 9.5 milionë dokumente me vulë elektronike janë përfituar lehtësisht 
nga qytetarët dhe bizneset, duke shmangur përfundimisht korrupsionin dhe vonesat. 

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 për-
fundim të aplikimit apo marrjes së shërbimeve elektronike. 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 imple-
mentimi i këtij mekanizmi, janë dhënë mbi 814,184 vlerësime nga qytetarët dhe bizneset ku 
vlerësimi mesatar për shërbimet elektronike të përdorura është 9.212.

Monitorimi i cilësisë së shërbimit ka vijuar përmes kryerjes së sondazheve të drej-
tpërdrejta dhe matjen e kohës së pritjes dhe kohës së aplikimit. Matja e kënaqësisë 
qytetare është kryer në sportelet pritëse në Qendrat e Integruara Tiranë 1 dhe 2, Kavajë, 
Shkodër, Gjirokastër, Divjakë, Lushnje, Krujë, Librazhd dhe Fier ku rezulton se pjesa më e 
madhe e qytetarëve janë të kënaqur me shërbimin e marrë pranë sporteleve të aplikimit3. Nga 
analizimi i të dhënave në Qendrat e Integruara ADISA, vihet re se niveli i kënaqësisë qytetare 
është i lartë. Të gjithë qytetarët shprehen se janë “Të kënaqur” ose “Shumë të kënaqur”, dhe 
vetëm në Zyrën Rajonale Tirana 1, 2% e të intervistuarave shprehen se janë “Disi të kënaqur”. 
Më poshtë paraqitja grafike e nivelit së kënaqësisë qytetare në sportelet pritëse ADISA sipas 
sondazheve të drejtpërdrejta:

Grafiku 28 - Niveli i kënaqësisë qytetare sipas sondazheve të drejtpërdrejta

1 Indikatori 9a “Sisteme të përmirësuara të IT-së për ofrimin e shërbimeve”, vlera më e fundit është 28 për vitin 2019. Target për vitin 2020 
është 8 agjenci, target i arritur që në 2019 (https://akshi.gov.al/axhenda-dixhitale/.
2 Indikatori 9b “Shkalla në të cilën janë të zbatueshme parakushtet politike dhe administrative për ofrimin e shërbimeve elektronike” 
(Indikatori i SIGMA-s), shënon vlerën 5 në matjen e tij më të fundit, realizuar nga SIGMA në 2017. Linku i SIGMA për të aksesuar raportet e 
tyre të vlerësimit për vendin: http://www.sigmaweb.org/publications/monitoring-reports.htm 
3 Indikatori 8a “Numri i shërbimeve me procedura të thjeshtësuara për ofrimin e tyre”. Vlera më e fundit është 300 për vitin 2020. Arritjet 
kundrejt nivelit të synuar për vitin 2020  janë për pasojë në nivelin %100. 
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Indikatori 8b. i cili mat nivelin e kënaqshmërisë mbi cilësinë e ofrimit të shërbimeve ka 
shënuar tendencë në rritje. Duke patur parasysh analizat e mësipërme për matjen e këna-
qësisë qytetare në sportelet pritëse në Qendrat e Integruara ADISA Tiranë 1 dhe 2, Kavajë, 
Shkodër, Gjirokastër, Divjakë, Lushnje, Krujë, Librazhd dhe Fier, rezulton se ky indikator ka 
progres krahasuar me periudhat para hapjes së Qendrave të Integruara ADISA. Raportet mbi 
monitorimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara dokumentojnë vlerësimin e publikut për ofri-
met e shërbimeve në nivele të larta. Tendenca në rritje e përqindjes së kënaqshmërisë së 
qytetarit është rritur në mënyrë progresive nga viti 2016 deri në vitin 2020. Arritjet kundrejt 
nivelit të synuar për vitin 2020 janë realizuar falë masave të marra në përmirësimin e cilësisë 
së ofrimit të shërbimit dhe reduktimin e kohës së pritjes në sportele4.

Një nga elementët që siguron cilësi të lartë të shërbimeve është padyshim profesionalizmi i 
administratës publike. Në drejtim të krijimit të kushteve dhe procedurave për zbatimin me 
transparencë dhe objektivitet të promovimit në karrierë në shërbimin civil janë identifikuar në 
mënyrë periodike nevojat për trajnim nëpërmjet organizimit të procesit të Analizës së Nevo-
jave për Trajnim (ANT). 

Tashmë është hartuar dhe miratuar metodologjia e vlerësimit të nevojave. Vlerësimi i nevo-
jave gjithëpërfshirëse për trajnim ka filluar në vitin 2018 dhe vlerësimi i rradhës u zhvillua në 
dhjetor 2020. 

Përveç vlerësimit të përgjithshëm të nevojave, është zhvilluar edhe vlerësimi specifik për tra-
jnim në katër fusha: 

4  Indikatori 8c “Shkalla në të cilën politikat për ofrimin e shërbimeve të fokusuara tek qytetari janë miratuar dhe zbatuar në praktikë” 
(indikatori i SIGMA-s)” shënon vlerën 3 në matjen e tij më të fundit, realizuar nga SIGMA në 2017. Linku i SIGMA për të aksesuar raportet e tyre 
të vlerësimit për vendin: http://www.sigmaweb.org/publications/monitoring-reports.htm  
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Sesione coaching janë ofruar për trajnerët e ASPA gjatë vitit 2020 në kuadër të rritjes së 
kapaciteteve duke ofruar online coaching individual për të gjithë nëpunësit pjesëmarrës në 
trajnime. Për këtë qëllim janë identifikuar trajnerët të cilët mund të zhvillojnë coaching dhe 
mentoring të cilët janë të certifikuar për t’i zhvilluar ato. Aktualisht kjo mundësi i është propo-
zuar Trupës së Nivelit të lartë Drejtues me të cilët ASPA pilotoi programin e trajnimit. 

Tashmë ka përfunduar pilotimi i programit të trajnimit me anëtarët ekzistues të TND-së, pro-
gram i cili është i detyrueshëm për frekuentim në masën 70%.  Pas masave dhe punës inten-
sive të zhvilluar për përdorimin e platformave dhe përshtatjen e programit online, trajnimet 
rifilluan për këtë kategori dhe kohëzgjatja e parashikuar për modulet është ruajtur dhe në 
formatin e trajnimit online. Përveç moduleve të parashikuara në program, këtij target grupi iu 
ofrua edhe trajnimi “Statistika si mjet për të ndihmuar vendimmarrjen dhe për të argumen-
tuar vendimet e marra”. Sesionet e trajnimit kanë përfunduar me sukses në tetor të vitit 2020.

Në kuadër të zbatimit të programit “Administrata që duam” ka vijuar zhvillimi i trajnimeve në 
temat e parashikuara në këtë platformë, duke iu përgjigjur nevojave për trajnim. Dy drejtimet 
kryesore ishin: 

  Aftësimi në management skills: të lidhura me parashikimet e programit - trajnimi për 
lidership, menaxhim strategjik, menaxhim projektesh dhe programesh, management skills 
dhe hartim politikash. ASPA gjatë vitit 2020 ka trajnuar 3273 pjesëmarrës për ciklin e punës 
në administratën publike5. 

  Ofrimi i Paketës bazë online: në kuadër të pilotimit të programit për TND- janë vënë 
në dispozicion online materiale trajnuese dhe janë hapur klasa online në kuadër të pilotimit 
të programit të trajnimit për Trupën e Nivelit të Lartë Drejtues, ku pjesëmarrësit kanë marrë 
online materiale për të gjitha modulet e planifikuara. Kjo është realizuar edhe në kuadër të 
zhvillimit të kurseve online ku për çdo grup krijohet klasa virtuale dhe çdo pjesëmarrës ka 
akses në materialet sipas moduleve.

Rritja e kontrollit mbi veprimtarinë e administratës publike, garantimi i të drejta-
ve të qytetarëve dhe aksesi në informacion është gjithashtu një objektiv i rëndësi-
shëm nën këtë shtyllë6.

Zyra e Komisionerit ka vijuar punën lidhur me monitorimin e zbatimit të ligjit nr. 119/2014 
“Për të drejtën e informimit”. 

Mbikëqyrja e zbatimit të këtij ligji kryhet nëpërmjet monitorimit të elementëve kryesorë si (i) 
numri i Autoriteteve Publike që kanë hartuar dhe/ose përditësuar programet e transparen-
cës, (ii) numri i Autoriteteve Publike që kanë caktuar koordinatorë për të drejtën e informimit, 
(iii) përditësimi i regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve, shqyrtimit të ankesave, kryerjes së 
hetimeve administrative, zhvillimit të seancave dëgjimore si dhe dhënies së vendimeve dhe 
rekomandimeve7.

Për të ndjekur këtë proces gjatë vitit 2020 u krijuan dy instrumente të reja për matjen e trans-
parencës proaktive: 

 Instrumenti i parë: “Indeksi i Transparencës Proaktive të Njësive të Vetëqeverisjes Ven-
dore”, u zhvillua gjatë muajve nëntor-dhjetor 2020. Sistemi i matjes i përdorur në këtë moni-
torim i referohet 4 treguesve kryesorë të cilët bëjnë vlerësimin objektiv të nivelit funksional të 
5 Në fushat: planifikim strategjik; politikëbërje; statistikë; mikro-makroekonomi; advokim; menaxhim i projektit; hartim dhe monitorim buxheti; 
teknikë legjislative; prokurim publik; audit dhe kontroll financiar; koncesione; analizë rregullatore e impaktit; vendimarrje dhe investime 
publike. 
6 Indikatori 10 a “Shkalla në të cilën kuadri ligjor për administrimin e mirë është miratuar dhe zbatuar në praktikë (Indikatori i SIGMA-s.)”. 
Vlera e fundit e indikatorit 10 a është ajo e vlerësimit të SIGMA në vitin 2017 ku shkalla në të cilën kuadri ligjor për administrimin e mirë është 
miratuar dhe zbatuar në praktikë ka qenë 3 duke shënuar një rritje krahasuar me vlerësimin e vitit 2015, niveli i të cilit ishte 2.
7 Informacion më i detajuar mund të gjendet në aneksin e ecurisë së Planit të Aktiviteteve 2022-2018, objektivi 10.
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transparencës proaktive të njësive të vetëqeverisjes vendore. 

 Instrumenti i dytë: “Indeksi i Transparencës Proaktive i Institucioneve Qendrore dhe të 
Varësisë” u zhvillua gjatë muajit dhjetor 2020. Sistemi i matjes i përdorur në këtë monitorim i 
referohet 5 treguesve kryesorë të cilët bëjnë vlerësimin objektiv të nivelit funksional të trans-
parencës proaktive të institucioneve qendrore dhe të varësisë. 

Zhvillime pozitive gjatë kësaj periudhe raportimi ka patur veçanërisht në lidhje me përmirë-
simin e përmbajtjes së programeve të transparencës së institucioneve të pavarura dhe atyre 
qendrore. 

Me qëllim garantimin e njohjes me informacion publik dhe vënien në dispozicion pa kërkesë 
të sa më shumë informacioneve, gjatë vitit 2020 Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Infor-
mimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale është angazhuar intensivisht në rishikimin e 
Programit model të Transparencës për Autoritetet Publike. 

Rishikimi i Programit të Transparencës u diktua dhe si pasojë e problematikave të ndeshura 
gjatë 5 vjeçarit të kaluar për të përmbushur më së miri nevojat e qytetarëve, shoqërisë civile 
dhe vetë autoriteteve publike për të pasur një program model, i cili të jetë sa më i qartë dhe 
lehtësisht i aksesueshëm nga të gjithë. 

Për këtë arsye, në hartimin e modelit të ri të programit të transparencës Zyra e Komisionerit 
u fokusua në specifikimin e dokumentacionit konkret që i korrespondon kategorisë specifike 
të informacionit dhe në paraqitjen sa më miqësore të tij nga ana vizuale.

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

RRETH AUTORITETIT KUADRI LIGJOR RREGULLATOR E DREJTA PËR T’U INFORMUAR DHE 
ANKUAR

INFORMACION PËR PROCEDURAT 
E PROKURIMIT / PROCEDURAT 

KONKURRUESE TË KONCESIONIT / 
PARTNERITETIT PUBLIK PRIVAT 

INFORMACIONE MBI BUXHETIN 
DHE TË DHËNAT FINANCIARE TE AP

MEKANIZMAT KONTROLLUES DHE 
MONITORUES QE VEPROJNE MBI AP

SHËRBIMET QË OFROHEN NGA AP

PROCEDURA/MEKANIZMA PËR TË 
DHËNË MENDIM LIDHUR ME PROCE-
SIN E HARTIMIT TË AKTIVE LIGJORE/

NËNLIGJORE, POLITIKAVE PUBLIKE DHE 
USHTRIMIN E FUNKSIONEVE TE AP

SISTEMI I MBROJTJES SË DOKUMEN-
TACIONIT, LLOJET DHE FORMAT E 

DOKUMENTEVE

INFORMACIONE / DOKUMENTA QË 
KËRKOHEN MË SHPESH DHE ATO 
QË GJYKOHEN TË DOBISHME PËR 

PUBLIKIM NGA AP

NDIHMA SHOQËRORE / SUBVEN-
CIONE TË DHËNA NGA AP

RREGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËR-
GJIGJEVE
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Zhvillim pozitiv është evidentuar në lidhje me masat e marra për vënien në funksion të plotë 
të regjistrit qendror të kërkesave dhe përgjigjeve. Numri i autoriteteve publike të cilët kanë 
të instaluar regjistrin Elektronik të Kërkesave dhe Përgjigjeve është pothuajse dyfishuar gjatë 
vitit 2020.

Nga monitorimi i autoriteteve publike ka rezultuar se 239 autoritete kanë publikuar në faqet e 
tyre zyrtare programin e transparencës; 236 kanë publikuar kontaktet e koordinatorit për të 
drejtën e informimit dhe 137 kanë publikuar regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve në përpu-
thje me përcaktimet e ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”8.
Aspekt tejet i rëndësishëm është dhe trajtimi i ankesave të cilat i drejtohen Zyrës së Komisio-
nerit mbi refuzim për dhënie informacioni. Gjatë vitit 2020 janë administruar 715 ankesa me 
objekt “Refuzim dhënie informacioni dhe kopje të dokumenteve zyrtare” ndaj Autoriteteve 
Publike por me inicimin e procesit të hetimit administrativ dhe ndërhyrjen e Zyrës së Komisio-
nerit, Autoritet Publike kanë proceduar me dhënien e informacionit për 472 ankesa.

Për vitin 2020, indikatori 11a i cili paraqet numrin e ankesave, ka pasur tendencë në ulje. 
Sikurse është parashikuar dhe në pasaportën e indikatorëve nga 684 ankesa të shqyrtuara në 
vitin 2016, në vitin 2017 janë shqyrtuar 560 ankesa, në vitin 2018  janë shqyrtuar 820 ankesa, 
në vitin 2019 janë shqyrtuar 786 ankesa dhe në vitin 2020 janë shqyrtuar 715.  

Për sa i përket pjesës së indikatorit lidhur me numrin e sanksioneve të aplikuara nga ana e Ko-
misionerit në raport me numrin e inspektimeve të kryera pranë autoriteteve publike, sikurse 
parashikohet në pasaportën e indikatoreve, ky raport për vitin 2020 është 0.049%, duke qenë 
pothuaj në të njëjtin nivel me 2019.

Në lidhje me veprimtarinë e Institucionit të Avokatit të Popullit, gjatë 2020 janë adresuar 
në total 256 rekomandime drejtuar organeve të Administratës Publike duke përfshirë atë 
qendrore dhe vendore. 

8 Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale gjatë vitit 2020 ka monitoruar online 417 autoritete 
publike (përfshirë këtu edhe Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore). 

Grafiku 29 - Numri i autoriteteve publike që kanë instaluar Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve 2018-2020

2018 2019 2020
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INDIKATORI 11A
NUMRI I ANKESAVE TË PARAQITURA ÇDO VIT PRANË KOMISIONE-
RIT PËRGJEGJËS PËR LIRINË E INFORMIMIT715
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Siç rezulton nga të dhënat e mësipërme, numri i rekomandimeve të regjistruara për vitin 2020 
është 256 por 49 prej tyre janë në proces që do të thotë se për këto rekomandime ende nuk 
kanë kaluar afatet procedurale për të konsideruar nëse janë pranuar apo refuzuar, zbatuar apo 
pa zbatuar, me apo pa përgjigje, duke qënë se janë dërguar në fund të vitit 2020 apo në fillim 
të vitit 2021 për inspektime të kryera në 2020. Në këto kushte, për të mundësuar raportimin 
e të dhënave dhe gjenerimin e indikatorit real, përllogaritja e indikatorit do të realizohet në 
dy forma: (1) mbi bazën e rekomandimeve faktike (200 rekomandime) të cilët u janë dërguar 
subjekteve përkatëse dhe janë ezauruar afatet proceduale për të konkluduar lidhur me 
pranimin apo zbatimin e tyre nga institucionet, (2) mbi bazën e totalit të rekomandimeve të 
adresuara gjatë vitit 2020 256 rekomandime).

Në përfundim, nisur nga analiza e statistikave të mësipërme, për vitin 2020 evidentohet 
se ka një rënie të përqindjes së rekomandimeve të pranuara në tërësi nga institucionet e 
Administratës Publike, por ka një rritje në përqindjen e rekomandimeve të zbatuara. Nga 
numri i rekomandimeve të adresuara në total (256), rezulton se 142 prej tyre janë pranuar, 
68 prej rekomandimeve të pranuara kanë gjetur zbatim të plotë dhe 42 prej rekomandimeve 
kanë gjetur zbatim të pjesshëm. Pra, referuar indikatorit 11b: raportit të rekomandimeve 
të zbatuara plotësisht me rekomandimet e pranuara, ai është në nivelin 48 % ndërsa për 
ato të realizuara pjesërisht në nivelin 30 %. Ndërkohë, lidhur me rekomandimet pa përgjigje 
rezulton se për vitin 2020 janë 34 rekomandime pa përgjigje. Pra, referuar raportit midis 
rekomandimeve pa përgjigje dhe rekomandimeve të adresuara në total nga Avokati i Popullit, 
rezulton se 17 % e  tyre nuk kanë përgjigje. Krahasimisht me vitin 2019 ku vlera e indikatorit 
shënonte 25% dhe 66%.9   

9 Ky indikator përbëhet nga tre nën indikatorë nga të cilët një është arritur dhe dy nuk janë arritur. Ky indikator nuk  është arritur.

Rekomandime të pranuara: 142 Rekomandime të refuzuara: 24 Rekomandime pa përgjigje: 34

Rekomandime në proces: 49 Rekomandime të pa përcaktuara: 7

48%

30%

INDIKATORI 11B

PËRQINDJA E REKOMANDIMEVE TË ZBATUARA NGA INSTITUCIONET 
MBIKËQYRËSE TË INSTITUCIONEVE TË PUSHTETIT QENDROR NË DY 
VITET E KALUARA.

Vlera 2020

Grafiku 30 - Statusi i Rekomandimeve 
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VLERËSIMI I ARRITJEVE KRYESORE 
DUKE PËRDORUR TREGUESIT

Pasaporta e indikatorëve është dokumenti bazë i cili është hartuar me mbështetje të SIGMA 
dhe në bashkëpunim të plotë me institucionet përgjegjëse dhe shërben për matjen e tregues-
ve të nivelit të rezultatit të SNRAP monitorimi i të cilit bazohet në përshkrimin metodologjik të 
matjes të të gjithë treguesve. 

TARGET I 
ARRITUR

12 2
VLERËSOHEN 
ÇDO DY VJET

7

NËN VLERËN 
E SYNUAR

9

Nga totali i 28 indikatorëve, pjesë e pasaportës së treguesve në nivel rezultati, 12 indikatorë 
janë arritur plotësisht. Indikatorët e arritur janë:

 trajnimi i stafit të politikëbërjes të ML-së i trajnuar për çështjet e planifikimit strategjik;
 rritja e cilësisë së analizës së vlerësimit të ndikimit dhe vlerësimi i zbatimit për aktet 

ligjore të rëndësishme të hartuara dhe të publikuara;
 rritja e përqindjes së raporteve të monitorimit dhe vlerësimit për strategji të rëndësish-

me të hartuara dhe të publikuara në baza vjetore;
 ulja e numrit të akteve ligjore të ndryshuara brenda vitit të parë të miratimit; 
 shtimi i numrit të konsultimeve publike/prezantimeve të organizuara për të diskutuar 

raportet e monitorimit dhe vlerësimit;
 shtimi i numrit të shërbimeve të qeverisë qendrore me ndërveprim të përmirësuar në 

zyrat e pritjes;
 rritja  e numrit mesatar të pjesëmarrësve nga jashtë dhe brenda shërbimit civil që ma-

rrin pjesë në një proces rekrutimi (indikatori 6 b1 dhe 6 b2);
 ulja e numrit të ankesave që kanë të bëjnë me rekrutimin në shërbimin civil, të pranua-

ra nga gjykata;
 shtimi i numrit të shërbimeve me procedura të thjeshtuara për ofrimin e tyre;
 rritja e nivelit të kënaqshmërisë publike kundrejt cilësisë së ofrimit të shërbimeve; 
 përmirësimi i sistemeve të IT-së për ofrimin e shërbimeve; 

           numri i ankesave të paraqitura çdo vit pranë Komisionerit përgjegjës përgjegjës për 
lirinë e informimit.

SIGMA asiston në matjen e 7 prej indikatorëve pjesë e pasaportës së indikatorëve. Këto indi-
katorë vlerësohen sipas afateve kohore të përcaktuara në metodologji dhe maten rregullisht 
nga SIGMA për të parë impaktin e tyre në terma afatgjatë. Vlerësimi i fundit i bërë për këto 
indikatorë është ai i vitit 2017 ndërkohë që pritet publikimi i raportit të SIGMA mbi vlerësimin 
e kryer së fundmi SIGMA. Nga ana tjetër gjatë procesit të monitorimit janë evidentuar 9 indi-
katorë të cilët nuk janë arritur: nga këto 5 indikatorë shënojnë vlera në rritje nga viti 2019 por 
duhen akoma përpjekje për të arritur targetin e synuar,  2 prej tyre shënojnë trend konstant 
ndërsa 2 të tjerë tregojnë një trend zbritës1. Disa nga problematikat kryesore të cilat lidhen 
me mosarritjen e indikatorëve janë evidentuar më në detaj gjatë analizës së kryer për secilin 
indikator. 

Pasaporta e indikatorëve do të rishikohet për të analizuar progresin, problematikat dhe vlerë-
suar mundësinë e ndryshimeve dhe afateve kohore bazuar në argumentimin e çdo propozimi 
të mundshëm nga institucionet e përfshira në zbatimin e SNRAP.

1 Vlera bazë, vlera e synuar dhe vlera aktuale për çdo indikator pjesë e pasaportës së indikatorëve të SNRAP referohen në linkun: http://dap.
gov.al/publikime/dokumenta-strategjik/-64strategjia-ndersektoriale-e-reformes-ne-administraten-publike2020-2015- 
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KOMUNIKIMI I AKTIVITETEVE 

Një element shumë i rëndësishëm i cili ndikon në progresin e mëtejshëm të strategjisë është gjithashtu komunikimi dhe ndërgjegjësimi 
i publikut mbi masat që ndërmerren si dhe rezultatet e arritura për të qenë sa më të prekshme dhe transparente për të gjithë. Kësh-
tu duke publikuar progresin e reformave të ndërmarra synohet për të patur një impakt më të konsoliduar ku DAP bashkërendon me 
institucionet gjithnjë e më shumë për organizimin e eventeve të ndryshme më qëllim prezantimin e arritjeve në fushë e  Reformës në 
Administratën Publike. Aktivitetet kryesore në drejtim të promovimit të rezultateve dhe impaktin e reformës gjatë vitit 2020 kanë qenë:

Takimi virtual, i mbajtur në 8 Korrik 2020, mblo-
dhi së bashku përfaqësues të nivelit ministror nga 
gjashtë vende të rajonit për të diskutuar mbi rapor-
tin rajonal “Galance Report” hartuar nga OECD/SIGMA. 
Në këtë takim u prezantuan gjetjet dhe mësimet kryesore për 
menaxhimin e krizës  në vazhdim (COVID-19) si dhe u disku-
tua mbi përpjekjet dhe masat për të avancuar akoma dhe 
më tej reformimin e administratës publike gjatë pandemisë. 
 
Publikimi paraqet informacion mbi qeverisjen publike në ra-
jonin e Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Bosnje dhe Hercego-
vinë, Kosovë, Mali i Zi, Maqedoni e Veriut dhe Serbi), duke i kra-
hasuar ato me vendet e OECD dhe OECD - BE.
Ky botim (i parë rajonal) përmban 40 indikatorë mbi financat 
publike, punësimin publik, qendrën e qeverisjes, praktikat dhe 
procedurat e buxhetimit, menaxhimin e burimeve njerëzore, 
prokurimin publik, qeverisjen dixhitale dhe shërbimin ndaj 
qytetarëve. Këto tregues ofrojnë standarde të rëndësishme për 
sistemet, praktikat dhe performancën e administratës publike. 

OECD/SIGMA finalizon 
raportin “Government 
at a Glance: Western 
Balkanas” 
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Inaugurimi i Qendrës së 
Ofrimit  të Shërbimeve 
Publike në Lushnje

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara ADISA, in-
auguroi në Janar të vitit 2020 Qendrën e saj të shtatë të Integruar 
në qytetin e Lushnjes, ku do t’u shërbejë qytetarëve në kushte dhe 
standarde bashkëkohore. 

Qendra e Integruar ADISA në qytetin e Lushnjes, do t’ju mundëso-
jë qytetarëve ofrimin e 472 shërbimeve publike në 14 sportele. 
Qendra e ADISA në Lushnje ofron rreth 68 shërbime Vendore të 
Bashkisë dhe shërben mesatarisht për 200 qytetarë në ditë. 

Kjo Qendër ruan të gjitha standardet evropiane për ofrimin e shër-
bimeve publike dhe mundëson kështu ambiente bashkëkohore 
që ofrojnë akses për të gjithë qytetarët në kushtet më të mira. 

Në drejtim të sensibilizimit të publikut mbi të drejtën e informim-
it, Zyra e Komisionerit gjatë vitit 2020, ka nisur publikimin mujor 
të Newsletter “E drejta për Informim”. Ky newsletter i cili i përc-
jell lexuesit çdo muaj zhvillimet më të fundit në të drejtën e in-
formimit, është konceptuar si një urë e re komunikimi midis Zyrës 
së Komisionerit, Koordinatorëve për të Drejtën e Informimit dhe 
qytetarëve të interesuar për të mësuar më shumë rreth të drejtës 
së tyre për të pasur akses në informacionin publik

Transparenca
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Masat e ndërmarra në vend për adresimin e sfidës së Covid dhe zh-
villimin e procedurave online të rekrutimit në shërbimin civil u kon-
sideruan si një praktikë e mirë në rajon e më gjerë dhe u prezantuan 
si të tilla në takime me përfaqësues të administratave të Ballkanit 
Perëndimor dhe struktura të tjera ndërkombëtare.  

Kështu me mbështetjen e Këshillit të Evropës u publikua një video 
informuese mbi arritjet kryesore të vendit në fushën e Menaxhimit të 
Burimeve Njerëzore me platformën administrata.al dhe rekrutimin 
online. Prezantimi u bë nga znj. Albana Koçiu, Drejtor i DAP dhe një-
kohësisht anëtare e Byrosë së Komitetit Evropian për Demokraci dhe 
Qeverisje (CDDG).

Gjithashtu, në bashkëpunim me SIGMA/OECD u përgatit një paper 
mbi zhvillimin e rekrutimit në shërbimin civil plotësisht online në 
Shqipëri, paper i cili u prezantua në një takim virtual të organizuar 
nga SIGMA/OECD në përgjigje të kërkesave për të diskutuar më në 
detaje mbi praktikat e rekrutimit online të aplikuara në Shqipëri.   
 
Gjatë prezantimit, Znj. Koçiu ndau me kolegët nga rajoni dhe ven-
det e BE, hapat e ndërmarë gjatë këtyre viteve në vend drejt dig-
jitalizimit dhe përmirësimit të procesit të rekuritmit, çka siguroi 
dhe një bazë solide për realizimin e tranformimit  të këtyre proce-
durave terësisht online. 

REKRUTIMI ONLINE NË 
SHQIPËRI
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Shqipëria  fitoi dy çmime të rëndësishme  në cere-
moninë e  “Public Administration Awards” të organ-
izuar nga Respa dhe OECD/SIGMA. gjatë vitit 2020 

Në fushën e ngritjes së kapaciteteve të nëpunësve në 
administratën publike ASPA me aplikimin “Së bashku 
pavarësisht se jemi larg – Një histori bashkëpunimi gjatë 
pandemisë COVID-19” është vlerësuar me çmimin “Pub-
lic Administration Award 2020”, në kategorinë e-Learn-
ing. Eksperienca e Shqipërisë në ofrimin e trajnimeve 
përmes metodave e-learning u referua si një rast pozitiv. 
ASPA është përshtatur me shpejtësi gjatë kohës së pan-
demisë duke zhvilluar të gjitha kurset në mjedis digjital.  

 
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacion-
it është vlerësuar me çmimin për qeverisjen digjitale 
për zbatimin e praktikave, iniciativave, shërbimeve 
online dhe masave efikase për përballimin e krizës 
së derivuar nga pandemia. Portali e-albania ishte 
pika kryesore ku u ofruan shërbimet gjatë kohës së 
pandemisë, periudhë gjatë së cilës ndër të tjera janë 
dhënë më shumë se 6 milionë leje, kjo e bërë e mun-
dur falë investimeve për ndërlidhjen e back office 
me regjistrat kryesorë të integruar tashmë në portal. 

RESPA AWARDS 
ÇMIMET PËR 
ADMINISTRATËN PUBLIKE
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ANEKS I

Nr. Aktivitetit Detajimi i aktivitetit Nr. i nën-aktivitetit Detajimi i nën-aktivitetit Institucioni raportues/ përgjegjës Institucione të tjera përgjegjëse Data e fillimit Data e mbarimit Mënyra e matjes së realizimit Ecuria e zbatimit të aktiviteteve

Nën-aktiviteti 1.1.1 Hartimi i metodologjisë për përgatitjen e dokumenteve strategjike (strategji, programe, plane veprimi, dokumente 
politikash etj). Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Ministria e Financave dhe Ekonomisë TM III 2019 TM IV 2020 Metodologjia e përgatitur Lidhur me hartimin e metodologjisë për përgatitjen e dokumenteve strategjike (strategji, programe, plane veprimi, dokumente politikash etj) janë përgatitur manualet strukturore të sistemit IPSIS si dhe është përgatitur 

draft-ligji për planifikimin strategjik i asistuar nga një ekspertizë e dedikuar përmes IPS TF.

Nën-aktiviteti 1.1.2 Hartimi i paketës ligjore për funksionalitetin e sistemit IPSIS Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   
Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit/ Grupi i 

Punës TM I 2020 TM IV 2022
Paketa e plotë rregullatore e hartuar dhe miratuar (1 VKM për IPSIS si e-regjister; 1 VKM për funksionalitetin e IPSIS; 2 Urdhra të KM për modulet e IPSIS 
në lidhje me përgatitjen e strategjive, planeve të veprimit, raportet e monitorimit, programet; IPS kalendar; Ndryshimet në Udhëzimet e përvitshme të 
PBA)

Është miratuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 290, datë 11.4.2020 "Për krijimin e bazës të të dhënave shtetërore të Sistemit Informatik të Planifikimit të Integruar (SIPI/IPSIS)".

Nën-aktiviteti 1.1.3 Funksionimi i plotë i Sistemit të Informacionit për Sistemin e Planifikimit të Integruar  - IPSIS  ("go live" për  IPSIS në 2019) Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit/ Grupi i 
Punës

TM I 2020 TM IV 2020 Raportet e monitorimit për performancën e sistemit 

Funksionimi i plotë i Sistemit të Informacionit për Sistemin e Planifikimit të Integruar  - IPSIS është aprovuar përmes shkresës nr. 3145, datë 08.07.2020, “Mbi lëshimin e OAT’ ku është aprovuar nga AKSHI si autoriteti 
menaxhues.
Ndërkohë Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 290, datë 11.4.2020 "Për krijimin e bazës të të dhënave shtetërore të Sistemit Informatik të Planifikimit të Integruar (SIPI/IPSIS)", pika 14 parashikon një periudhë tranzitore 
prej 12 muaj për funksionalizimin e plotë dhe përgatitjen e raporteve të performancës. Përsa më sipër janë marrë të gjitha masat që raportet e performancës/raportet e monitorimit të kuadrit strategjik të standartizohen 
përmes (i) hartimit të udhëzimeve specifike dhe (ii) manualeve të shpërndara për të gjithë institucionet/ministritë e linjës.

Nën-aktiviteti 1.1.4
Përmirësimi i kapaciteteve të Departamentit të Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes & ministrive të linjës në drejtim të 
monitorimit të politikave/strategjive/planeve të veprimit/programeve zhvillimore, në përputhje me metodologjitë e IPSIS 
& AFMIS 

Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   
Shkolla Shqiptare e Administratës Publike/ Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë/ Ministritë e linjës TM III 2019 TM IV 2019 Nr. i stafeve për politikat në ministritë e linjës i trajnuar 

1. Në kuadër të funksionalizimit të Sistemit të Informacionit (IPSIS) me qëllim rritjen e cilësisë së politikëbërjes dhe respektimin e parimeve të planifikimit të integruar, përdorimin më të mirë të burimeve, rritjes së 
performancës dhe llogaridhënies, janë zhvilluar në vijimësi trajnimet e mëposhtme me më shumë se 220 nëpunës të trajnuar dhe të njohur me praktikat dhe procedurat e sistemit, më specifikisht:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Gjatë gjashtë-mujorit të parë janë zhvilluar trajnimet e mëposhtme:
a) Trajnimi 10-ditor (04 - 15 Maj) ToT për Rrjetin e Politikave në ministritë e linjës (65 pjesëmarrës); 
b) Trajnim për 50 përdorues të sistemit IPSIS me 5 rrjetet/përdoruesit kryesorë/parësorë të sistemit IPSIS/Rrjetin e Politikave në ministritë e linjës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Gjatë gjashtë-mujorit të dytë janë zhvilluar trajnimet e mëposhtme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
a) webinare te fokusuara lidhur me standartizimin e procedurave përmes sistemit IPSIS lidhur me (i) inicimin e kuadrit të ri strategjik dhe (ii) raporteve të performancës (110 pjesëmarrës)

Nën-aktiviteti 1.1.5 Hartimi i manualit të trajnimit për stafet e ministrive të linjës në lidhje me monitorimin e kuadrit strategjik 
(strategji/programe/dokumente politikash) dhe trajnimi i stafit

Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Shkolla Shqiptare e Administratës Publike/ Ministritë e linjës TM III 2019 TM IV 2019 Manuali i Trajnimit për monitorimin e kuadrit strategjik
Nr. i punonjësve të trajnuar

Në kuadër të sistemit IPSIS gjatë vitit 2020 janë zhvilluar manualet e sistemit në dy gjuhë (EN & AL) si dhe guidat specifike metodologjike lidhur me modulin e monitorimit të kuadrit strategjik. Manualet u janë shpërndarë 
përdoruesve dhe kanë qenë baza kryesore e kurrikulës për trajnimet specifike për këtë modul të sistemit.                                                                                                                                                                                                      

Nën-aktiviteti 1.1.6 Ngritja e kapaciteteve dhe përgatitja e manualit të trajnimit për përdorimin e sistemit IPSIS  nga përdorues të niveleve  të 
ndryshme i përgatitur

Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes    Ministria e Financave dhe Ekonomisë/ Ministritë e linjës TM IV 2019 TM IV 2020 Manuali i Trajnimit për përdorimin e sistemit IPSIS
Nr. i punonjësve të trajnuar

1. Në kuadër të funksionalizimit të Sistemit të Informacionit (IPSIS) me qëllim rritjen e cilësisë së politikëbërjes dhe respektimin e parimeve të planifikimit të integruar, përdorimin më të mirë të burimeve, rritjes së 
performancës dhe llogaridhënies janë zhvilluar në vijimësi trajnimet e mëposhtme (400 përdorues në total të trajnuar gjatë vitit 2020):
a) Trajnimi 10-ditor (04 - 15 Maj) ToT për 150 përdorues të sistemit IPSIS me 5 rrjetet/përdoruesit kryesorë/parësorë të sistemit IPSIS (a. Mapping të 5 rrjeteve/kategorizimit të përdoruesve kryesorë të sistemit IPSIS): 
ToT Rrjeti i Politikave në ministritë e linjës (65 pjesëmarres); ToT Rrjeti i Integrimit Evropian në ministritë e linjës (25 pjesëmarrës); ToT Rrjeti i Projekteve strategjike në ministritë e linjës (25 pjesëmarrës); ToT Rrjeti i 
Programeve në ministritë e linjës (25 pjesëmarrës);  ToT Rrjeti Rregullator në ministritë e linjës (25 pjesëmarrës);  
b) Trajnim për 50 përdorues të sistemit IPSIS me 5 rrjetet/përdoruesit kryesorë/parësorë të sistemit IPSIS/Rrjetin e Politikave në ministritë e linjës. 
c) Finalizimi i 25 manualeve strukturore të sistemit IPSIS dhe 15 manualeve për cilësinë dhe menaxhimin e të dhënave/indikatorëve të performancës me qëllim zhvillimin e kapaciteteve për sigurimin e standarteve të 
parashikuara për përdorimin e sistemit IPSIS;
d) 8 workshope të dedikuara/trajnimi i 120 përdorueseve të sistemit (qershor) me përdoruesit e sistemit/ministritë e linjës për kuadrin metodologjik lidhur me cilësinë e të dhënave/Indikatorëve të performancës në 8 
workshope të dedikuara lidhur me 4 sektorë: (i) drejtesinë dhe punët e brendshme (ii) financën dhe ekonominë (iii) mbrojtjen sociale dhe shëndetësinë si dhe (iv) infrastrukturën dhe energjinë. (4 raporte trajnimi pas 
përfundimit të workshopeve te dedikuara);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
e)webinare të fokusuara lidhur me standartizimin e procedurave përmes sistemit IPSIS lidhur me (i) inicimin e kuadrit të ri strategjik dhe (ii) raporteve të performancës (110 pjesëmarrës);

Nën-aktiviteti 1.1.7 Dizenjimi dhe përshtatja e platformës IPSIS për përdorim nga Njësitë e Qeverisjes Vendore. Pilotimi i implementimit të 
sistemit në 5 bashki. Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Njësitë e Qeverisjes Vendore TM IV 2020 TM IV 2022 Nr. i bashkive që implementojnë sistemin IPSIS

Në kuadër të aktivitetit 1.1.7 që lidhet me dizenjimin dhe përshtatjen e platformës IPSIS për përdorim nga Njësitë e Qeverisjes Vendore, janë zhvilluar hapat paraprake të analizës dhe hartimit të planit i cili do të 
garantojë në mënyrë të strukturuar pilotimin dhe me pas zbatimin dhe shtrirjen e sistemit për të gjithë Njësitë e Qeverisjes Vendore. Përsa më sipër janë zhvilluar aktivitetet si më poshtë vijon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
e) Përgatitja e një analize të thelluar/gjithpërfshirëse Comprehensive Need Assessment (CNA) lidhur me KPIs dhe Institutional Capabilities (një analizë gjithpërfshirëse me një metodologji inovatore me komponentë 
rankimi duke përfshirë analizën e 75 strategjive/1692 KPIs; gjithë ML dhe 30 LGUs);
f) Përgatitja e National Systemic Data Plan/Planit Sistemik të të Dhënave (NSDP) 2027 për sistemin IPSIS (paketa e plotë e cila parashikon masat që do të nevojiten në periudha afatshkurtra/afatmesme dhe afatgjata 
masat me qëllim funksionimin e plotë të sistemit IPSIS);
g) 1 workshop/webinar për diskutim/konsultim përmes Grupit Tematik të Politikëbërjes lidhur me (i) CNA dhe (ii) National Systemic Data Plan 2027 me pjesëmarrjen e 80 të ftuarve (i) ML (ii) LGU (iii) donatorëve

Nën-aktiviteti 1.1.8 Përgatitja dhe përditësimi i formateve standarde për funksionimin e grupeve të punës për programin "Administrata që 
duam" Departamenti i Administratës Publike TM I 2019 TM IV 2021 Formatet standarde të hartuara/updatuara

Kanë vijuar të përdoren modelet/formatet standarde për funksionimin e grupeve të punës së programit  "Administrata që duam" si:
(i) model për planin vjetor të veprimtarisë së rrjetit;
(ii) model për listën e pjesëmarrjes;
(iii) model për axhendën e takimit;
(iv) model për minutat e takimit;
Duhet mbajtur në konsideratë se ky aktivitet është në vijimësi si dhe formatet përditësohen sipas nevojës që mund të adresohet nga anëtarët e rrjeteve apo të programit në përgjithësi.

Nën-aktiviteti 1.2.1 Përgatitja e një Udhërrëfyesi për Objektivat e Zhvillimit te Mijëvjeçarit (fazë paraprake si pjesë e procesit të përgatitjes së 
Strategjisë Kombëtare përtej 2020)

Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Grupi i Punës TM III  2018 TM III  2020 Udhërrëfyesi i përgatitur dhe miratuar 

Synohet të sinkronizohet vizioni 2030 me zbatimin e SKZHI dhe të krijohet sinergji e dy proceseve, nevojiten përpjekje të mëtejshme për të përfshirë OZHQ-të në SKZHI III dhe strategjitë sektoriale, politikat dhe planet 
kombëtare. Këto përpjekje do të jenë thelbësore për zbatimin me sukses të OZHQ-ve në Shqipëri. Një proces planifikimi, i nisur me rishikimin e SKZHI II, synon të përgatisë vizionin afatmesëm për kornizën e planifikimit 
dhe të përfshijë kornizën OZHQ në këtë proces. Në mënyrë ideale, Vizioni 2030 duhet të hartohet dhe prezantohet së bashku me fazën tjetër të SKZHI.
Për të përafruar këto procese, do të përdoren sa më shumë të jetë e mundur (kur kjo është e zbatueshme dhe domethënëse), treguesit nga grupi i kornizës së monitorimit të OZHQ-ve, si një mjet për planifikimin e fazës 
tjetër të SKZHI-së dhe rekomandimi i njëjtë vlen për mekanizmat për monitorimin e progresit me punën e SKZHI. Kjo qasje do të merret në konsideratë në kontekstin lokal dhe përparësinë e treguesve në dispozicion pasi 
tashmë është treguar se jo të gjithë treguesit OZHQ janë domosdoshmërisht të rëndësishëm në kontekstin e Shqipërisë. Udhërrëfyesi i Objektivave të Zhvillimit të  Mijëvjecarit është diskutuar me grupet tematike dhe 
paketa e konsoliduar eshte diskutuar ne Komitetin Teknik te OZHQ- ve në datë 20 shkurt 2020.

Nën-aktiviteti 1.2.2 Rishikimi i bazës ligjore dhe kuadrit rregullator për funksionimin e IPMG-ve dhe/ose SëG për të adresuar sfidat në 
strukturat e qeverisë dhe ndryshimin e funksioneve

Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Ministria e Financave dhe Ekonomisë/ Ministria për Evropën 
dhe Punët e Jashtme

TM II  2018 TM IV 2018 Dokumente të rishikuara

Baza ligjore për ngritjen e Mekanizmit u finalizua me miratimin e Urdhrit Nr.157, datë 22.10.2018 “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndër-sektoriale si dhe ngritjen dhe funksionimin e 
mekanizmit sektorial/ndër-sektorial të integruar” i cili përcaktoi krijimin e 5 Grupeve të Menaxhimit të Integruar të Politikave (GMIP) dhe 5 Komiteteve Drejtuese Sektoriale  (KDS). 
Gjatë periudhës janar-qershor 2019, puna vazhdoi për ngritjen e strukturave përgjegjëse si dhe ngritjen e ndërgjegjësimit dhe të kapaciteteve lidhur me funksionimin e mekanizmit. Është ngritur Sekretariati i 
Përgjithshëm për Mekanizmin i cili funksionon plotësisht. Puna ka vazhduar me finalizimin dhe miratimin e paketës legjislative për funksionet dhe detyrat e Sekretariateve Teknike respektive. Në të njëjtën kohë, është 
krijuar një proces koordinimi me Sekretariatin Teknik të Donatorëve dhe EUD me qëllim që të sigurohet lidership në mbështetjen e sektorit dhe pjesëmarrjen aktive dhe angazhimin e DIP-ve me sektorë të gjerë.
Gjatë periudhës janar-qershor 2019, u organizuan 17 takime të nivelit të lartë IPMG / KDS dhe 26 takime të Grupeve Tematike.
Tre takimet e para te Sekretariatit te Përgjithshëm (SP) u fokusuan në miratimin e kalendarit të veprimtarive të Mekanizmit si dhe në aprovimin e formateve të raportimit periodik dhe të guidës operacionale të 
mekanizmit dhe aprovimin e kalendarit të punës të asistencës teknike për përgatitjen metodologjike të mbledhjeve të IPMG-ve në rolin e Komiteteve Sektoriale Monitoruese.

Nën-aktiviteti 1.2.3 Përgatitja e formateve standarde (tool kit) për funksionimin e IPMG për Mirëqeverisjen & udhëzime 
operacionale/Progresi IPMG (rishikimi i kuadrit rregullator për funksionimin e IPMG për Mirëqeverisjen)

Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme/Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë & ministritë e linjës

TM II  2018 TM IV 2020 Toolkit i përgatitur

Janë përgatitur formate standarte lidhur me identifikimin e progresit të mekanizmit. Gjatë vitit 2020 është hartuar Raporti i Performancës për vitin 2019/ si dhe për vitin 2020 është punuar për të identifikuar Indeksin e 
efektivitetit të mekanizmit. Gjithashtu, gjatë vitit 2020 është bashkërenduar procesi dhe me asistencën teknike të mekanizmit për përmirësimin e kuadrit metodologjik, me qëllim konsolidimin dhe vendosjen e disa 
parametrave standarte lidhur me eficencën e të gjithë strukturave të parashikuara në Urdhrin e Kryeministrit nr. 157, datë 22.10.2018,  “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale si 
dhe ngritjen e funksionimin e mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”.

Nën-aktiviteti 1.2.4 Funksionimi sistematik i Grupit Tematik për Politikëbërjen si dhe ngritja e rrjetit për politikëbërjen me njësitë e politikave 
në ministritë e linjës Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme/Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë & ministritë e linjës TM III  2018 TM I 2019

Nr. i mbledhjeve të G.T për Politikëbërjen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Nr. i mbledhjeve për rrjetin e politikëbërjes me ML-të 

Grupi tematik i politikëbërjes është në funksion, në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr.157, datë 22.10.2018,  “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale si dhe ngritjen e 
funksionimin e mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”. Gjate periudhës gjashtëmujore 2020 grupi tematik i politikëbërjes ka zhvilluar një takim/webinar për diskutimin/konsultimin përmes Grupit Tematik të 
Politikëbërjes lidhur me (i) CNA dhe (ii) National Systemic Data Plan 2027 me pjesëmarrjen e 80 të ftuarve (i) ML (ii) LGU (iii) donatorëve.

Plani i Veprimit 2018 – 2022 

Objektivi 1: Politikat planifikuese dhe koordinuese të përmirësuara për të hartuar dokumenta strategjikë të qeverisë që i shndërrojnë prioritetet në veprime konkrete

Aktiviteti 1.1
Përmirësimi i procesit dhe cilësisë së hartimit dhe monitorimit të 

dokumenteve strategjike



Nën-aktiviteti 1.2.5 Finalizimi i kalendarit të integruar të veprimtarisë së GMIP-ve dhe KDS-ve Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   TM I 2019 TM IV 2022 Kalendari i integruar

Për vitin 2020 në zbatim të urdhrit nr. 157, datë 22.10.2018, të Kryeministrit, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale si dhe ngritjen e funksionimin e mekanizmit 
sektorial/ndërsektorial të integruar” dhe në vijim të shkresës me nr.6518 prot., datë 31.12.2019, në muajin mars 2020 është finalizuar Kalendari i Integruar për vitin 2020. Për finalizimin e paketës janë zhvilluar 10 
workshope të dedikuara dhe u përcollën procedurat standarte për orientimin e Sekretariateve. Gjithashtu janë finalizuar dhe Planet Vjetore në bashkërendim të Kalendarit të Integruar me qëllim bashkëveprimin me të 
gjithë aktorët brenda sektorëve të organizuara sipas GMIP/KDS/GT në mënyrë që të kenë mundësinë e koordinimit dhe harmonizimit të proceseve në kuadër të Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI) si sistemi kryesor 
që përcakton mjetet dhe mekanizmat për një planifikim të integruar të politikave publike, duke siguruar një shpërndarje efiçente dhe efektive të burimeve financiare. Kalendari i Integruar dhe paketa e plotë për vitin 2020 
në përputhje dhe rekomandimet e PAR SG u dërgua zyrtarisht dhe në shërbimet e Komisionit Evropian. 

Nën-aktiviteti 1.2.6 Finalizimi i Raport Progresit (6 mujor dhe Vjetor) të veprimtarisë së GMIP/KDS si dhe Grupeve Tematike në përbërje Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   TM II 2019 TM IV 2022 Raport Progreset gjashtë mujore dhe vjetore

Për vitin 2020 në zbatim të urdhrit nr. 157, datë 22.10.2018, të Kryeministrit, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale si dhe ngritjen e funksionimin e mekanizmit 
sektorial/ndërsektorial të integruar” dhe në vijim të shkresës me nr. 6518 prot., datë 31.12.2019, në muajin mars 2020 është finalizuar Raporti Vjetor 2019 për mekanizmin e menaxhimit sektorial/ndërsektorial të 
integruar në tre nivele raportuese:
o   Grupet e menaxhimit të integruar të politikave në fushat prioritare (prioritetet);
o   Komitetet drejtuese sektoriale brenda sektorëve me rëndësi të veçantë për reformat qeveritare;
o   Grupet tematike brenda sektorëve specifikë të fushës prioritare përkatëse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Raporti u diskutua në përputhje me metodologjinë në Sekretariatin e Përgjithshëm GMIP/ku u dakortësua dhe u aprovua.                                                                     

Nën-aktiviteti 1.2.7 Finalizimi i Raport Progresit të dedikuar (6 mujor dhe Vjetor) për rolin e GMIP/KDS si Komitete Sektoriale të Monitorimit 
të IPA-s

Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Sekretariati i Përgjithshëm TM II 2019 TM IV 2022 Raport Progreset gjashtë mujore dhe vjetore

Për vitin 2020 në zbatim të urdhrit nr.157, datë 22.10.2018, të Kryeministrit, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale si dhe ngritjen e funksionimin e mekanizmit 
sektorial/ndërsektorial të integruar”,  ku parashikohet se GMIP/KDS c) luajnë rolin e Komitetit Sektorial Monitorues për projektet IPA (IPA-Sector Monitoring Commitee), duke siguruar monitorimin e fondeve IPA sipas 
sektorëve, në përmbushje të nenit nr. 53 të marrëveshjes kuadër me BE-në  dhe në përputhje me metodologjitë përkatëse janë hartuar 12 raport progrese në 6 fushat IPA II.  Për vitin 2020 për shkak të situatës COVID-19 
të gjitha procedurat u zhvilluan përmes 'procedurave të shkruara'/written procedures. Më specifikisht gjatë vitit 2020 janë hartuar dhe finalizuar 12 raporte progresi në dy cikle (6-mujori i parë/dhe 6-mujori i dytë). Më 
specifikisht: 2 raporte Komiteti IPA II: Zhvillimi rural dhe bujqësia,  2 raporte Komiteti IPA II: Transporti dhe Energjia, 2 raporte Komiteti IPA II: Konkurrueshmëria dhe Inovacioni, 2 raporte Komiteti IPA II: Punësimit, 
Edukimit dhe politikave sociale, 2 raporte Komiteti IPA II: Mirëqeverisja dhe Demokracia dhe 2 raporte Komiteti IPA II:  Të drejtat dhe funksionimi i ligjit);

Nën-aktiviteti 1.2.8 Finalizimi i Paketës së udhëzimeve, guidave dhe notave të pozicionit për funksionimin e GMIP/KDS Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   TM I 2019 TM IV 2022 Paketa e finalizuar
Gjatë kësaj periudhe po bashkërendohet procesi me asistencën teknike me qëllim garantimin e një kuadri metodologjik të konsoliduar që do të validojë procesin për hartimin e Raportit të performancës/raport progresit 
për mekanizmin në përputhje me afatet e vendosura respektive në zbatim të aktivitetit 1.2.8 si dhe po krijohet gjithë infrastruktura e duhur për standartizimin e procedurave për funksionimin e GMIP/KDS/GT në zbatim 
të urdhrit nr.157, datë 22.10.2018, të Kryeministrit, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale si dhe ngritjen e funksionimin e mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”, 

Nën-aktiviteti 1.2.9 Finalizimi i programit ndërsektorial për Mirëqeverisjen Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   TM IV 2020 TM IV 2022 e vijim Programi sektorial për Mirëqeverisjen
Gjatë kësaj periudhe po bashkërendohet procesi me asistencën teknike me qëllim garantimin e një kuadri metodologjik të konsoliduar që do të validojë procesin për hartimin e Raportit të performancës/raport progresit 
për mekanizmin në përputhje me afatet e vendosura respektive në zbatim të aktivitetit 1.2.8 si dhe po krijohet gjithë infrastruktura e duhur për standartizimin e procedurave për funksionimin e GMIP/KDS/GT në zbatim 
të urdhrit nr.157, datë 22.10.2018, të Kryeministrit, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale si dhe ngritjen e funksionimin e mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”.

Nën-aktiviteti 1.2.10 Hartimi i paketës së Raport Progresit për Reformën e Administratës Publike në kuadër të PAR SG Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes    TM IV 2020 TM IV 2022 Paketa e finalizuar

Bashkërendimi i paketës të konsoliduar për Komitetin e Nivelit të Lartë të Grupit të Posaçëm për Mirëqeverisjen dhe Administrimin Publik i koordinuar me Komisionin Evropian, me qëllim progresin e axhendës së 
Mirëqeverisjes gjatë vitit 2020 realizoi:
a. 1 Raport Progres i konsoliduar për Mirëqeverisjen dhe Administrimin Publik/adresuar 36 rekomandime/12 institucione koordinuese në 5 fusha: fusha e kuadrit të mirëqeverisjes: 34% të rekomandimeve; fusha e 
financave publike 14% të rekomandimeve; fusha e zhvillimit të politikave 22% të rekomandimeve; fusha e shërbimit civil 22% të rekomandimeve dhe fusha e llogaridhënies dhe shërbimeve 8% të rekomandimeve);
b. 1 Discussion Paper e konsoliduar për Mirëqeverisjen dhe Administrimin Publik/adresuar 30 rekomandime/12 institucione koordinuese në 5 fusha: fusha e kuadrit të mirëqeverisjes: 18% të rekomandimeve; fusha e 
financave publike 18% të rekomandimeve; fusha e zhvillimit të politikave 25% të rekomandimeve; fusha e shërbimit civil 18% të rekomandimeve dhe fusha e llogaridhënies dhe shërbimeve 21% të rekomandimeve;
c. 1 mbledhje e Nivelit të Lartë të Grupit të Posaçëm për Mirëqeverisjen dhe Administrimin Publik në bashkërendim me Komisionin Evropian; (qershor 2020)
d. 1 mbledhje e nivelit Teknik pararendës të Nivelit të Lartë të Grupit të Posaçëm për Mirëqeverisjen dhe Administrimin Publik në bashkërendim me Komisionin Evropian/1 paketë me pyetje shtesë;
e. 1 Udhërrëfyes i zbërthyer me masat në kuadër të Konkluzioneve Operacionale i i pikëzuar në bazë të kritereve lidhur me zbatueshmërinë e masave;
f. 1 paketë e standartizuar/strukturuar për të adresuar 103 pyetjet shtesë të dërguara nga Komisioni Evropian në 5 fushat e mirëqeverisjes e bashkërenduar me të gjithë institucionet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
n. 103 përgjigjet e pyetjeve shtesë janë dërguar/konfirmuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
k. Janë proceduar Konkluzionet Operacionale dhe në këtë mënyrë mbyll ciklin e paketës së finalizuar.

Nën-aktiviteti 1.2.11 Hartimi i raportit të vlerësimit të politikave kombëtare dhe rajonale
Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes  & Grupi Tematik i 

Politikëbërjes   Ministritë e Linjës  dhe OECD TM IV 2019 TM IV 2020 Raporti i finalizuar 
Lidhur me hartimin e raportit rajonal, mbështetja dhe inciimi ishte përmes OECD/SIGMA për të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor. Raporti rajonal 'Glance Report' u përfundua dhe u lançua prezantimi me përfaqësues 
të lartë të gjashtë vendeve, OECD/SIGMA dhe Komisioni Evropian. Raporti Rajonal përmban reformat në 10 fusha analizuese ku volumin më të madh e zë fusha e Qeverisjes publike dhe e cështjeve të Integrimit Evropian. 
(raporti u finalizua).

Nën-aktiviteti 1.2.12 Hartimi i strategjisë për kuadrin mirërregullator / better regulation multi-action annual plan dhe planit të veprimit 
Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes & Departamenti 

Rregullator dhe i Perputhshmerise Ministritë e Linjës TM II 2020 TM I 2021 Strategjia dhe PV i hartuar 
Me mbështetjen e asistencës teknike për Konsultimin dhe Vlerësimin e Ndikimit u rakordua qasja e hartimit të Koncept Dokumentit të Politikave për Kuadrin Mirë-Regullator i cili ka trajtuar disa opsione dhe po vijon 
procesi për analizën financiare për tu konsoliduar në vitin 2021 sikurse parashikuar. 

Nën-aktiviteti 2.1.1 Përgatitja e Udhëzimeve Operacionale për ministritë e linjës për kryerjen e procesit të konsultimit publik dhe funksionimin 
e e-regjistrit të konsultimit publik  

Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit TM II  2018 TM IV 2018 Guida Operacionale e hartuar Guida metodologjike është hartuar në bashkëpunim me SIGMA dhe OECD dhe është përfunduar plotësisht në TM IV 2019.

Nën-aktiviteti 2.1.2 Trajnim/Ngritje kapacitetesh për stafin përgjegjës në ministritë e linjës për përdorimin e e-platformës së konsultimit 
publik 

Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit / Shkolla 
Shqiptare e Administratës Publike

TM II  2018 TM IV 2018 Stafi i trajnuar

Realizuar plotësisht/Gjatë periudhës janar-dhjetor 2018, me qëllim mbarëvajtjen e procesit të konsultimeve publike janë zhvilluar dy workshope të dedikuara rrjetit të koordinatorëve për konsultimet publike sëbashku me 
AKSHI-n me qëllim njohjen me regjistrin elektronik, rëndësinë e procesit të konsultimit publik, hartimi i pipeline i akteve të planifikuara dhe të miratuara/konsultuara etj. Gjithashtu eshte zhvilluar edhe një workshop me 
SIGMA/OECD së bashku me ML për të identifikuar problematikat qe hasen gjatë procesit të konsultimeve publike për të diskutuar mbi mënyra të mundshme për zgjidhjen e problematikave si edhe hartimin e një 
metodologjie me ndihmën e kësaj ekspertize.

Nën-aktiviteti 2.1.3 Përgatitja e manualit për konsultimin publik (për publikun dhe ekspertët) për të lehtësuar pjesëmarrjen në konsultimet 
publike përmes përdorimit të regjistrit të e-konsultimit   Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit TM II  2018 TM IV 2020 Manuali i përdoruesve i hartuar

Është hartuar udhëzuesi metodologjik për konsultimin publik në bashkëpunim me SIGMA i cili synon përforcimin dhe përmirësimin e procesit duke u fokusuar në disa komponentë. Fokusi ndër të tjera është përmirësimi i 
platformës elektronike të konsultimit publik për ta bërë atë sa më efektiv dhe user-friendly dhe ideimi i disa fushatave komunikimi me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në proces. 

Nën-aktiviteti 2.1.4 Publikimi në sistem i raporteve të konsoliduara që paraqesin nivelin e reflektimit të komenteve të publikut Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit TM II  2018 TM IV 2018 Funksionaliteti i platformës  i përmirësuar Aktiviteti është përfunduar në përputhje me procedurat. Ka përfunduar hartimi i manualit për përdorimin e regjistrit të konsultimit publik.

Nën-aktiviteti 2.1.5 Monitorimi i rregullt i realizimit të procesit të konsultimit publik Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Ministritë e linjës TM II  2018 TM IV 2020 Raportet e monitorimit të hartuara  (raporti i parë i përgatitur në TM I 2019) Në bashkërendim me asistencën teknike janë finalizuar paketat e plota të Raporteve gjashtë-mujore për konsultimin publik për vitin 2020 nga ministritë e linjës. Më specifikisht janë hartuar dhe konsoliduar 8 raporte 
gjashtë-mujore për konsultimin publik nga ministritë e linjës bazuar në metodologjinë e përditësuar, të cilat janë konsultuar përmes 11 workshop-eve të organizuara me të gjithë institucionet gjatë vitit 2020. 

Nën-aktiviteti 2.1.6 Hartimi periodik i Outlook report për procesin e konsultimit publik Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   TM IV 2020 TM IV 2022 Outlook Report

Në tremujorin I-rë të vitit 2020 është finalizuar Raporti Vjetor i konsultimit publik për vitin 2019 (Outlook Report) i cila është proceduar dhe me shkresë zyrtare tek Koordinatorët e Konsultimit Publik. Raporti u prezantua 
dhe në workshop-in e dedikuar para dërgimit formal tek ministritë e linjës.
Raporti paraqet gjetjet, realizimin e Indeksit të Konsultimit Publik për vitin 2019, si një tregues i rëndësishëm i ecurisë së Reformës së Administratës Publike, performancën institucionale, aktivitetet konsultative të 
zhvilluara me aktorët e interesit dhe marrjen në konsideratë të komenteve të mbledhura/si feedback mekanizëm.
Procesi i konsultimit publik për vitin 2019 rezulton se është në trend përmirësimi, duke shënuar 71.42 % në krahasim me 47.23 % në vitin 2018 për indeksin e konsultimit publik dhe 5.12 pikë për cilësinë e konsultimit 
publik përkundrejt 3.27 pikë në vitin 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Krahasuar me vitin 2018 ka një rritje të indeksit të konsultimit publik me 24.19% dhe të indeksit të cilësisë me 1.85 pikë. Lidhur me përmirësimin e raportit të performancës po bashkërendohet procesi me asistencën 
teknike dhe është hartuar dhe konsoliduar një paketë e plotë e cila do të përdoret për ciklet e mëvonshme pas aprovimit nga SP të udhëzimit respektiv për konsultimin publik.                                                                                                                                                                                                                                       

Nën-aktiviteti 2.1.7 Hartimi i dokumentit të analizës ligjore të kuadrit të konsultimit publik  Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit TM I  2019 TM IV 2020 Dokumenti i analizës ligjore të kuadrit të konsultimit publik Sa i takon analizës ligjore për kuadrin e konsultimit publik është bashkërenduar gjatë vitit 2020  me asistencën teknike dhe është konsoliduar paketa e analizës gjithpërfshirëse ku në të katërt komponentët dhe fushat e 
ndërhyrjes janë përcaktuar masat prioritare (i) legjislative dhe jo vetëm me qëllim përmirësimin e procesit të konsultimit publik.

Nën-aktiviteti 2.1.8 Hartimi i dokumentit të kuadrit metodologjik për përmirësimin e procesit të konsultimit publik Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   TM III  2019 TM IV 2020 Dokumenti i kuadrit metodologjik për përmirësimin e procesit të kosultimit publik

Gjatë vitit 2020 në bashkëpunim me Asistencën Teknike eshte finalizuar paketa e plotë/e konsoliduar e dokumentit të kuadrit metodologjik për përmirësimin e konsultimit publik. Paketa e plotë do të aprovohet në formën 
e një udhëzimi dhe nga pikëpamja ligjore. Paketa e finalizuar përmban komponentët e mëposhtëm, që lidhen me:
a. Guidën Metodologjike për procesin e konsultimit publik;
d. Metodologjia për planifikimin e akteve vjetore për konsultimin publik;
e. Metodologjia për hartimin e raporteve 6-mujore dhe vjetore për ministritë e linjës;
f. Metodologjia për hartimin e raportit të performancës për konsultimin publik;
g. Pasaporta e indikatorëve për matjen e performancës së konsultimit publik.

Nën-aktiviteti 2.1.9 Hartimi i metodologjisë sektoriale për njoftimin dhe konsultimin publik të akteve (projektligje/ projektvendime të 
dokumentave strategjik) Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   TM I 2020 TM IV 2020 Metodologjia Sektoriale 

Gjatë vitit 2020 në bashkëpunim me Asistencën Teknike në kuadër të Konsultimit Publik me mbështetjen e BE-së, jane konsoliduar dhe finalizuar metodologjitë sektoriale. Përvec paketave sektoriale të finalizuara janë 
punuar dhe komponentë të tjerë me ministritë e linjës, si më poshtë vijojnë:
a. Guidën Metodologjike Sektoriale për ML-te për procesin e konsultimit publik
b. Përgatitja e 12 planeve të veprimit për ministritë e linjës;
c. 29 akte të analizuara në kuadër të procesit të konsultimit publik;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
d. 11 workshope të dedikuara/2 webinare për forcimin e kapaciteteve për konsultimin publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
e. 9 Plane Vjetore të hartuara për konsultimin publik. 

Nën-aktiviteti 2.1.10 Ngritja dhe zhvillimi i kapacitete në kuadër të përmirësimit të procesit të konsultimit publik, përfshirë planifikimin, 
inicimin dhe raportimin e procesit Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   TM IV 2019 TM IV 2022 Nr. i punonjësve të trajnuar

Në bashkëpunim me Asistencën Teknike të siguruar në kuadër të Konsultimit Publik me mbështetjen e BE-së, gjatë vitit 2020 janë trajnuar 159 nëpunës civilë të administratës publike dhe janë organizuar 11 
workshope/webinare trajnimi me fokus rritjen e kapaciteteve dhe ekspertizës të Koordinatorëve të Konsultimit Publik.  

Nën-aktiviteti 2.1.11 Hartimi i planit analitik vjetor të konsultimit publik Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   TM II 2020 TM I  2022 Plani vjetor analitik
Në bashkërendim me Asistencën Teknike është finalizuar plani vjetor analitik dhe paketa e plotë metodologjike për procesin e konsultimit publik, më specifikisht lidhur me: 1.Metodologjinë për planifikimin e akteve 
vjetore për konsultimin publik si dhe 2.modelin e strukturuar në nivel sektorial dhe në nivel të përgjithshëm.

Nën-aktiviteti 2.2.1 Vendosja e rregullave që bëjnë të detyrueshëm zbatimin e procesit të Vlerësimit të Ndikimit Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë TMI 2018 TM II 2018 VKM nr. 584 datë 28.08.2003 me ndryshime e miratuar Është miratuar VKM nr. 197, datë 11.04.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 584 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar. Ndryshimet e kësaj VKM-
je parashikojnë në veçanti, detyrimin e kryerjen së procesit të vlerësimit të ndikimit për projektaktet e propozuara nga ministritë e linjës.

Nën-aktiviteti 2.2.2 Rishikimi i rregullave të zbatimit të vlerësimit të ndikimit, me qëllim përmirësimin  e procesit të Vlerësimit të ndikimit Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë TM III 2020 TM IV 2020 Rregulla të rishikuara Në bashkëpunim me ekspertët e projektit të asistencës së Bashkimit Evropian është diskutuar mbi përditësimin e rregullave mbi zbatimin e procesit RIA. Mbetemi ende në proces vlerësimi për të mundësuar një ndërhyrje 
sa më të saktë dhe efikase në përputhje me kapacitetet reale të rrjetit RIA në ministritë e linjës. 

Objektivi 2: Sistem transparent i hartimit të ligjeve, gjithëpërfshirës, i bazuar në politika dhe që siguron përafrimin me acquis. 

Aktivitet 2.1
Përmirësimi i mekanizmave dhe instrumenteve të lidhura me konsultimin 

publik 

Aktivitet 1.2
Përmirësimi i instrumenteve për politikat e zhvillimit dhe mirëqeverisjes 

në nivel qendror dhe në nivel sektori



Nën-aktiviteti 2.2.3
Përditësimi i Metodologjisë së Vlerësimit të Ndikimit (RIA), në përputhje me nevojat dhe zhvillimet e mëtejshme të 
procesit Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore dhe RIA Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë TM I 2020 TM II 2020 Metodologjia e përditësuar

Në proces diskutimi me ekspertët e huaj. Do të përditësohet mbas miratimit të strategjisë së Better Regulation (BRS). Situata e pandemisë globale e krijuar për shkak të COVID-19, ka ndikuar negativisht në realizimin e 
shumë objektivave dhe target të vendosura në sektorë të ndryshëm. E njëjta gjë vlen edhe në rastin e objektivave të vendosura në këtë Plan Aktiviteti në kuadër të PAR. Ky nën-aktivitet ishte parashikuar për TM I - TM II 
2020. Kryeministria ka përfituar një asistencë teknike me mbështetjen e BE-së, për vitin 2019-2020 për procesin e Vlerësimit të Ndikimit dhe të Konsultimit Publik, ku një nga aktivitetet e parashikuara aty është dhe 
hartimi i Strategjisë së Better Regulation. Në këtë strategji do të parashikohet qartë dhe ku do të konsistojnë ndryshimet që do të prekin Metodologjinë e Vlerësimit të Ndikimit. Aktualisht është në TM III dhe është ende 
në proces me hapat për hartimin e kësaj Strategjie, e cila do të diktojë më vonë nevojat për ndryshim të Metodologjisë së Vlerësimit të Ndikimit.

Nën-aktiviteti 2.2.4
Forcimi i kapaciteteve, nëpërmjet trajnimeve të ndryshme të nëpunësve (Rrjeti RIA) në ministritë e linjës dhe Kryeministri, 
me qëllim përmirësimin e procesit të vlerësimit të ndikimit rregullator Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore dhe RIA Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM I 2018 TM I 2019 Numri i nëpunësve të trajnuar

Me qëllim forcimin e kapaciteteve brenda ministrive, me mbështetjen e grupit të ekspertëve të përzgjedhur në kuadër të projektit të asistencës së Bashkimit Evropian, përgjatë vitit 2020 janë organizuar seksione të tjera 
trajnimesh në muajt: shkurt – mars. Janë trajnuar një numër më i madh nëpunësish civilë, përveç atyre që janë pjesë e Rrjetit të përhershëm të RIA-s, me qëllim përvetësimin sa më mirë të këtij procesi dhe pa dyshim 
përmirësimin e cilësisë së tij. Fillimisht u parashikua organizimi i të paktën 6 trajnimeve 2-ditore gjatë vitit por nisur nga situata e shkaktuar nga pandemia e COVID-19, një pjesë e trajnimeve (workshop-eve) nuk u bë e 
mundur të realizoheshin. Për këtë arsye, gjatë pjesës së mbetur të vitit 2020, u aplikuan mënyra alternative trajnimi (webinar, takime online, sesione pune etj) me anë të të cilave rreth 80 nëpunës, pjesëtarë të rrjetit RIA 
e jo vetëm, u trajnuan/ndihmuan në familiarizimin me metodologjinë e vlerësimit të ndikimit dhe mënyrën e hartimit të raportit RIA. Gjatë këtij viti u organizuan dhe 2 seanca trajnuese për 2 anëtarë të rinj të Njësisë së 
Programimit të Akteve Rregullatore dhe RIA në Kryeministri. 

Nën-aktiviteti 2.2.5 Aplikimi i Vlerësimit të Ndikimit (RIA) për aktet ligjore të rëndësishme që hartohen nga ministritë e linjës Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore dhe RIA Ministritë e linjës TM III 2018
TM IV 2018 

30% e projekt-ligjeve 
shoqërohen me RIA

Nr. i projektligjeve të përzgjedhura që i nënshtrohen RIA-s

Në zbatim të VKM nr. 197, datë 11.04.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 584 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar, është miratuar Urdhri nr. 6 
datë 21.05.2018 i Sekretarit të  Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e projektligjeve që do t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit të ndikimit, për vitin 2018”, i cili përcakton 13 projektligje për t’iu 
nënshtruar procesit të vlerësimit të ndikimit për vitin 2018. Ministritë e linjës kanë hartuar raportet e vlerësimit të ndikimit bazuar në Urdhrin e Sekretarit të  Përgjithshëm, të cilat janë përcjellë për kontrollin e parë te 
Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore. Raportet e vlerësimit të ndikimit (VN) janë publikuar në Regjistrin e Konsultimeve Publike për të kryer procesin e konsultimit publik së bashku me projektligjet përkatëse dhe 
relacionet shpjeguese. Një pjesë e mirë e paketave ligjore (projektligj + VN + relacion shpjegues) u janë përcjellë te ministritë e linjës për procesin e marrjes së mendimeve.

Nën-aktiviteti 2.2.6 Përcaktimi i kritereve të kontrollit të cilësisë së RIA-s Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore dhe RIA Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë TM I 2019 TM II 2019 Kriteret e përcaktuara
Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore dhe RIA në Kryeministri, ka dakordësuar në gjashtë mujorin e parë të 2019, së bashku me EUD, mbi përcaktimin e kritereve të kontrollit të cilësisë, kritere të cilat janë 
reflektuar edhe në Pasaportën e Indikatorëve për matjen e treguesve të nivelit të Rezultatit të SNRAP 2015-2022, përkatësisht në indikatorin 2.a. Rritja e zbatimit dhe cilësisë së Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit të 
projektakteve.

Aktiviteti 2.3 Rritja e transparencës në botimin e legjislacionit Nën-aktiviteti 2.3.1 Monitorimi i vazhdueshëm i botimit të akteve ligjore të konsoliduara, në faqet e internetit të institucioneve Deparatmenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë TM I (çdo vit) TM IV (çdo vit) Raporte 6 mujore mbi gjetjet e monitorimit të publikimit të akteve Institucioni përgjegjës, Qendra e Botimeve Zyrtare (QBZ), për vitin 2020 ka publikuar të gjitha versionet e konsoliduara të akteve ligjore të botuara përgjatë këtij viti.

Nën-aktiviteti 2.4.1 Përmirësimi i procesit të planifikimit të hartimit të akteve ligjore nëpërmjet përcaktimit të afateve dhe rregullave të 
përgjithshme të procesit të hartimit të PPAP

Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë/  Njesia e Akteve 
Rregullatore dhe RIA

Ministritë e Linjës TM III (çdo vit) TM IV (çdo vit) Procedurat e reja të miratuara

Në kuadër të forcimit të masave për planifikimin e programit të përgjithshëm analitik të projektakteve për vitin 2021 (PPAP), me synim harmonizimin me PKIE-në dhe zvogëlimin e numrit të projektligjeve të paraqitura, 
jashtë këtij programi, në Kuvend, është miratuar Urdhri nr. 16, datë 13.10.2020 i Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Udhëzuesit të hartimit të programit të përgjithshëm analitik të 
projektakteve për vitin 2021”. Ky udhëzues përcakton qartë rregullat, procedurat dhe afatet që duhet të ndiqen në procesin e hartimit të PPAP-së, që do të paraqitet për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2021. 
Gjithashtu, është kryer procesi i bashkërendimit të Programit të Përgjithshëm Analitik te Projektakteve për vitin 2021 me Kuvendin e Shqipërisë si dhe është përcjellë për njohje VKM Nr. 1121, datë 30.12.2020 “Për 
miratimin e Programit të Përgjithshëm analitik të projektakteve” që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2021.  

Nën-aktiviteti 2.4.2 Dërgimi sistematik në Parlament i planit analitik të akteve brenda muajit dhjetor të çdo viti
Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë/Njesia e Akteve 

Rregullatore dhe RIA TM IV (çdo vit) TM IV (çdo vit) Plani përcjellë Parlamentit
Njësia përgjegjëse ka mbajtur kontakt të vazhdueshëm me institucionin e Kuvendit duke i dërguar dhe draft planet analitike pas finalizimit të tyre dhe para miratimit përfundimtar në Këshillin e Ministrave. Pas miratimit 
të Planit Analitik 2021, vendimi është përcjellë për dijeni tek institucionet e interesuara si dhe është publikuar në faqen web të Qendrës së Botimeve Zyrtare. 

Nën-aktiviteti 2.4.3 Monitorimi sistematik i zbatimit të Programit të Përgjithshëm Analitik të Projektakteve
Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë/Njesia e Akteve 

Rregullatore dhe RIA TM I (çdo vit) TM IV (çdo vit) Raportet 4-mujore të monitorimit të hartuara
Njësia përgjegjëse ka monitoruar sistematikisht zbatimin e PPAP 2020 duke përgatitur raporte javore, mujore si dhe një raport përmbledhës vjetor mbi realizimin e PPAP 2020 nga ministritë e linjës. Falë këtij monitorimi 
si dhe koordinimit të punës nga Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore dhe Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave është bërë i mundur miratimi i 69% të projektakteve të parashikuara në PPAP 
2020.   

Nën-aktiviteti 3.1.1 Monitorimi sistematik i zbatimit të Planit Vjetor të hartimit të Dokumenteve Strategjike Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes/Ministritë e Linjës  Ministritë e linjës TM I 2018 TM IV 2020
(i) Plani Vjetor i Kuadrit Strategjik i hartuar;
(ii) Raporti i Monitorimit i hartuar Gjatë periudhës kohore 1 janar - dhjetor 2020 janë miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave 25 dokumenta strategjikë.

Nën-aktiviteti 3.1.2 Vendosja e një procesi sistematik për monitorimin e dokumenteve strategjike përmes moduleve IPSIS Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes/Ministritë e Linjës  Ministria e Financave dhe Ekonomisë/ Agjencia Kombëtare 
për Shoqërinë e Informacionit

TM I 2020 TM IV 2022 (i) Urdhri për monitorimin e kuadrit strategjik, si pjesë e paketës ligjore për funksionimin e IPSIS  
(ii) Nr. i dokumenteve strategjike që hartohen në përputhje me metodologjinë e re

Lidhur me hartimin e metodologjisë për monitorimin e kuadrit strategjik  (strategji, programe, plane veprimi, dokumente politikash etj) janë përgatitur manualet strukturore të sistemit IPSIS si dhe është përgatitur draft-
ligji për planifikimin strategjik i asistuar nga një ekspertizë e dedikuar përmes IPS TF .

Nën-aktiviteti 3.1.3 Hartimi i raporteve të monitorimit në përputhje me standartet e sistemit IPSIS Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes   Ministritë e linjës TM IV 2020 TM IV 2022 Raporte monitorimi Në përputhje me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 290, datë 11.4.2020 "Për krijimin e bazës të të dhënave shtetërore të Sistemit Informatik të Planifikimit të Integruar (SIPI/IPSIS)" të gjithë institucioneve u është 
dhënë asistenca dhe trajnimi i duhur përmes seancave trajnuese për të zbatuar formatet e sistemit në kuadër të monitorimit të strategjive për vitin 2020 dhe në vijim.

Nën-aktiviteti 3.1.4
Përgatitja e Manualit të Trajnimit për stafet e ministrive të linjës në lidhje me monitorimin e kuadrit strategjik 
(strategji/programe/dokumente politikash) dhe trajnimi i stafit Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes/Ministritë e Linjës Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM IV 2019 TM IV 2020 Manuali i përgatitur/ nr. i personave të trajnuar

Manualet e sistemit IPSIS janë finalizuar lidhur me modulin e monitorimit të kuadrit strategjik. Manualet u janë shpërndarë përdoruesve dhe ka qenë baza kryesore e kurrikulës për trajnimet specifike për këtë modul të 
sistemit. Lidhur me trajnimet në këtë aspekt për raportet e monitorimit dhe performancës, janë zhvilluar workshop-e të dedikuara/trajnimi për 230 përdorues të sistemit lidhur me cilësinë e të dhënave/Indikatorëve të 
performancës dhe (ii) raporteve te monitorimit:  1) në gjashtë-mujorin e parë janë zhvilluar 8 workshope të dedikuara (120 pjesëmarrës) në 4 sektorë: (i) drejtësinë dhe punët e brendshme (ii) financën dhe ekonominë (iii) 
mbrojtjen sociale dhe shëndetësinë si dhe (iv) infrastrukturën dhe energjinë.   2) në gjashtë-mujorin e dytë janë zhvilluar 8 webinare të fokusuara (110 pjesëmarrës)  lidhur me standartizimin e procedurave për raportet e 
performancës ku janë trajnuar/udhëzuar 110 përdorues të sistemit.                                                                                                                                  

Nën-aktiviteti 3.1.5 Monitorimi i zbatimit të Planit të Ekzekutimit të Programit "Administrata që duam" Departamenti i Administratës Publike TM IV 2018 TM IV 2021 (i) Plani vjetor i programit i hartuar; (ii) Raporti vjetor i monitorimit i hartuar

Programi “Administrata që duam”, një iniciativë e ndërmarrë nga qeveria shqiptare në fund të vitit 2018, kaloi në fazën e tij të ndërmjetme (gjatë vitit 2019), fazë e cila formësoi dhe konkretizoi masat e ndërmarra në 
momentin e lancimit të tij, duke bërë që aktivitetet e zhvilluara në kuadër të programit të japin benefitet e pritura. Kështu misioni ka vijuar të jetë energjizimi i administratës publike nëpërmjet orientimit, aftësimit, 
motivimit dhe ndërveprimit të administratës, e gjitha kjo për të arritur qëllimin final që është sigurimi i shërbimeve më të mira për qytetarët. Programi "Administrata që duam" monitorohet mbi bazë vjetore dhe raporti 
vjetor i monitorimit do të jetë pjesë e raportit vjetor të SNRAP duke qenë se aktivitetet e këtij të fundit janë të ndërlidhur me SNRAP.

Nën-aktiviteti 4.1.1 Pilotimi i metodologjisë së SIGMA-s për ristrukturimin në 3 sisteme ministrore (institucionet e varësisë) Departamenti i Administratës Publike Ministritë e linjës TM II 2018 TM IV 2019
(i) Pilotimi i përfunduar; 
(ii) Raportet e vlerësimit të hartuara

Pilotimi i Metodologjisë SIGMA-s për ristrukturimin e sistemeve ministrore ka përfunduar.  Bazuar në vendimet e Komitetit si dhe metodologjinë SIGMA, u përcaktuan dy sisteme për të pilotuar tipologjinë e re të 
institucioneve: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Fillimisht u miratua Urdhri i Kryeministrit Nr .157, datë 04.10.2017, i cili themeloi Komitetin Drejtues të procesit 
të ristrukturimit të institucionit vartës. Me urdhrin e Kryeministrit nr 59, datë 26.03.2018 u krijuan struktura të tjera përgjegjëse për këtë proces (përveç SHC) dhe përkatësisht:
a. Grupi i Menaxhimit (DAP)
b. Grupi Qendror i Punës, i udhëhequr gjithashtu nga DAP
c. Grupi Teknik i Punës në Ministritë e Linjës. 
Gjithashtu përmes këtij urdhri të Kryeministrit u përcaktuan: qëllimi i Reformës, detyrat specifike për secilën strukturë.

Nën-aktiviteti 4.1.2 Vënia në zbatim e modelit të ri të organizimit për institucionet e varësisë në 3 sistemet e pilotuara Departamenti i Administratës Publike Ministritë e linjës TM II 2018 TM IV 2019 (i) Strukturat e reja të krijuara; 
(ii) VKM të miratuara 

Pas përfundimit të fazës së pilotimit të ristrukturimit, për dy sistemet ministrore u aplikua struktura e re e organizimit të tyre sipas përshkrimit të dhënë në aktivitetin 4.1.1. Si pjesë e reformës strukturore të 
institucioneve të varësisë, procesi ka përfunduar tashmë në 4 sisteme ministrore (sistemet e shëndetësisë, arsimit, turizmit dhe bujqësisë).  Për vitin 2021 do të vijojë puna për riorganizimin e sistemit të inspektimit, 
administratën e Prefekturës, institucioneve në varësi të Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë dhe institucioneve në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Nën-aktiviteti 4.1.3 Përkufizimi i tipologjisë standarde të organizimit të institucioneve të varësisë dhe miratimi ligjor i tyre Departamenti i Administratës Publike Ministritë e linjës TM IV 2018 TM IV 2019 Modeli i tipologjisë i miratuar. Miratimi i shoqëruar me ndryshime ligjore Është miratuar tipologjia e institucioneve të varësisë nga Komiteti Drejtues i Reformës së Institucioneve të varësisë me urdhër të KM. 

Nën-aktiviteti 4.2.1 Publikimi i udhëzimeve për menaxhimin e burimeve njerëzore mbi politikat dhe praktikat në nivel lokal Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore Departamenti i Administratës Publike TM I 2018 TM II 2018 Udhëzime të publikura

AMMV në bashkëpunim me projektin STAR2, ka punuar (gjatë vitit 2018) për adoptimin e procedurave standarde operacionale (PSO). Pas vlerësimit paraprak mbi nevojat për përmirësim të PSO-ve në bashkitë e vendit, u 
hartuan kurrikulat e trajnimit mbi Kodin e Procedurave Administrative (KPA) dhe adoptimin e Procedurave Standarde Operacionale në nivel lokal, të cilat u çertifikuan nga ASPA. Bazuar në këto kurrikula, u krye një cikël i 
plotë trajnimesh që përfshinë 14 sesione dy ditore mbi KPA dhe PSO. Rreth 195 zyrtarë vendor, me pjesëmarrje pothuajse nga të gjithë bashkitë (57 nga 61), morën pjesë në këto trajnime. Mbështetja për këtë sektor 
vazhdoi me asistencën në vendin e punës për zhvillimin dhe adoptimin e PSO mbi buxhetin, prokurimin dhe burimet njerëzore në 9 bashki të përzgjedhura (Krujë, Skrapar, Berat, Kuçovë, Lezhë, Shkodër, Fushë Arrëz, 
Elbasan dhe Gramsh). Modeli i zhvilluar do të shpërndahet dhe diskutohet në 51 bashki nëpërmjet tavolinave të rrumbullakta dhe workshop-eve që pritet te zhvillohen në muajt në vijim.

Nën-aktiviteti 4.2.2 Adoptimi i formateve standarde për përshkrimin e punës, procedurat e rekrutimit dhe vlerësimit të perfomancës bazuar 
në Toolkit për menaxhimin e burimeve njerëzore Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore Departamenti i Administratës Publike TM I 2018 TM II 2018 Formatet standarde të hartuara

Gjatë vitit 2018 ka përfunduar vlerësimi i Procedurave Standarde Operacionale në bashkitë e vendit dhe është hartuar një udhëzues për hartimin e Procedurave Standarde Operacionale në nivel lokal. Për këto procedura 
dhe zbatimin korrekt të udhëzuesit PSO në bashki, janë zhvilluar trajnime në 61 bashki të vendit.

Nën-aktiviteti 4.2.3 Zbatimi i procesit të arkivimit fizik të dokumentacionit në secilën bashki Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore NJQV TM III 2018 TM IV 2018 Numri i bashkive ku sistemi i arkivimit ështe funksional
Në kuadër të projektit STAR2 (gjatë vitit 2018) është kryer procesi i arkivimit fizik të dokumentacionit në 61 Bashkitë e vendit (318 Njësi Administrative); 80% e arkivistëve në nivel vendi u trajnuan dhe u pajisën me 
certifikatë performance nga ekspertët e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave.

Nën-aktiviteti 4.2.4 Rritja e kapaciteteve institucionale për përfshirjen dhe konsultimin e publikut Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore NJQV/Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM II 2018 TM IV 2018 (i) Numri i zyrtarëve të trajnuar mbi çështjet e përfshirjes dhe konsultimit publik; 
(ii) Numri i bashkive që aplikojnë sistemin e matjes së performacës mbi përfshirjen dhe konsultimin e publikut në vendimarrjen e qeverisjes vendore

(i) Numri i zyrtarëve të trajnuar mbi çështjet e përfshirjes dhe konsultimit publik është 505, nga të gjitha bashkitë e vendit (61 bashki). Trajnimi është kryer si në nivel menaxherial ashtu edhe në nivel teknik, me qëllim 
ndërgjegjësimin lidhur me përfshirjen e publikut në çështjet kryesore vendimmarrëse. Për këtë projekti STAR2, i cili është bashkëfinacuar nga Qeveria Shqiptare, ka hartuar një Udhëzues mbi konsultimin publik në nivel 
vendor. Gjithashtu, është hartuar edhe një program transparence mbi këtë gjë. 
(ii) Lidhur me numrin e bashkive që aplikojnë këtë sistem, raportohet se të gjithë bashkitë e vendit përfshijnë publikun në çështjet e buxhetit por lidhur me publikimin periodik të përfshirjes së publikut në vendimarrjen e 
qeverisjes vendore vetëm një bashki ndjek në mënyrë rigoroze kalendarin e konsultimit publik. Për këtë arsye, faza e re e projektit STAR3, sërish bashkëfinancim i Qeverisë Shqiptare, ka në plan të punojë me disa bashki 
për të parë nga pikëpamja reale përfshirjen dhe konsultimin e publikut në vendimarrjen e qeverisjes vendore.

Objektivi 5. Shërbime publike të përmirësuara, të aksesueshme, dhe të integruara duke reduktuar mundësitë për korrupsion dhe forcimin etikës në ofrimin e shërbimeve publike.

Objektivi 4: Fuqizimi i strukturave të administratës publike me qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve ndaj publikut.

Aktiviteti 4.1 Rishikimi funksional dhe i organizimit të brendshëm në institucionet e 
administratës shtetërore

Aktiviteti 4.2 Mbështetje për funksionimin e NjQV-ve  dhe forcim të kapaciteteve 
zbatuese  

Aktiviteti 2.4
Forcimi i masave për planifikimin e Programit të Përgjithshëm Analitik të 
Projektakteve (PPAP), me synim harmonizimin me PKIE dhe zvogëlimin e 

numrit të projektligjeve të paraqitura në Kuvend jashtë këtij progami

Objektivi 3: Ndërtimi i një sistemi monitorimi dhe vlerësimi efikas të strategjive, programeve dhe kuadrit ligjor në fuqi, të mbështetur në: 1) mbledhjen e të dhënave, nëpërmjet një procesi asnjanës dhe transparent, për hartimin dhe zbatimin e strategjive, programeve dhe legjislacionit, si dhe 2) në hartimin e analizave për vlerësimin e efekteve të krijuara nga zbatimi.

Aktiviteti 3.1 Përmirësimi i mekanizmave për monitorimin e kuadrit strategjik dhe 
Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 2015-2020

Aktiviteti 2.2
Zbatimi i procedurës për kryerjen e vlerësimit të ndikimit rregullator 

(vlerësimi ex-ante) gjatë procesit të hartimit të politikave/legjislacionit, 
bazuar në të dhëna dhe dëshmi



Nën-aktiviteti 5.1.1 Ngritja dhe funksionimi i së paku 9 Qendrave të Integruara për ofrimin e shërbimeve publike në Tiranë dhe në rrethe Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara TM II 2018 TM IV 2022 9 Qendra të Integruara për ofrimin e shërbimeve publike në Tiranë dhe në rrethe, të ngritura dhe funksionale.

Përfunduar:
• Qendra e Integruar Lushnje
• Qendra e Integruar Elbasan
• Qendra e Integruar Pogradec
• Qendra e Integruar Mat
• Qendra e Integruar Kolonjë
• Qendra e Integruar Roskovec.
Duke e çuar në 20 numrin total të Qendrave të Integruara operative deri në fund të muajit dhjetor 2020
Në proces:
• Qendra e Integruar Vlorë
• Qendra e Integruar Kamëz
• Qendra e Integruar Tepelenë
Në kuadër të funksionimit të Qendrave të Integruara, shtimit të numrit të shërbimeve dhe shtrirjes territoriale, ADISA ka lidhur marrëveshje Bashkëpunimi si më poshtë vijon:
1. Qendrën e Integruar Elbasan:
• Është nënshkruar (1) marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë Elbasan, me qëllim vendosjen në dispozicion të Bashkisë Elbasan,  për ofrimin e shërbimeve vendore pranë Zyrës Rajonale Elbasan.
2. Qendra e Integruar ne Bashkine Kolonjë, Mat, Roskovec dhe Pogradec
•  (4) Marrëveshje bashkëpunimi ADISA me Bashkinë Kolonjë, Mat,  Roskovec dhe Pogradec, për vendosjen në dispozicion të ADISA-s, të sporteleve/posteve të punës të dedikuara për ofrimin e shërbimeve qendrore.

Nën-aktiviteti 5.1.2 Ngritja dhe funksionimi i së paku 4 Njësive Lëvizëse për ofrimin e shërbimeve publike në zonat rurale Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara TM II 2018 TM IV 2022 4 Njësi Lëvizëse për ofrimin e shërbimeve publike në zonat rurale.
Zyra lëvizëse ka qëndruar mbyllur përgjatë një pjese të konsiderueshme të 6-mujorit të parë të 2020 pasi është e pamundur të respektohet radha dhe të shmangen grumbullimet. Gjithashtu, për periudhën shtator-
dhjetor 2020 Njësia Lëvizëse i është vendosur në dispozicion Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Tiranë (NJVSHT) në kuadër të përballimit të situatës së krijuar në vend për shkak të pandemisë COVID-19. Për këtë 
qëllim ADISA ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me NJVSHT.

Nën-aktiviteti 5.2.1 Ndarja e sporteleve për 10 institucione qendrore Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara TM I 2018 TM IV 2022 Numri i sporteleve të marra në administrim.

ADISA ka nënshkruar:
1) Marrëveshje bashkëpunimi me ASCAL-in, e cila ka për qëllim përcaktimin e procedurave të bashkëpunimit midis palëve për administrimin e kërkesave për shërbimin "Dhënie dokumentacioni që lidhet me vlerësimin dhe 
akreditimin me kod AL111037" të ASCAL, nga sportelet e Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të integruara (ADISA), pavarësisht formës se tyre të organizimit.   
2) Marrëveshje Bashkëpunimi me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas me qëllim vënien në dispozicion të posteve të punës të dedikuara për ofrimin e shërbimeve në bazë të ligjit nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të 
garantuar nga shteti”, brenda ambienteve të Qendrave të Integruara të ADISA-s; 
3) Memorandum Bashkëpunimi me Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale (DPPI) me qëllim promovimin e shërbimeve të ofruara në fushën e pronësisë industriale; 
4) Memorandum Bashkëpunimi me Dhomën e Biznesit të Diasporës dhe Agjencisë Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve (AIDA)  për bashkërendimin e punës për shtimin e shërbimeve pranë Dhomës së Biznesit të 
Diasporës. Ofrimi i shërbimeve të institucioneve qendrore vetëm online nëpërmjet portalit e-Albania e bën këtë objektiv të realizuar.

Nën-aktiviteti 5.2.2
Shtimi i të paktën 60 sporteleve me standard të përmirësuar për ofrimin e shërbimeve publike në të gjitha Qendrat e 
Integruara ADISA Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara TM II 2018 TM IV 2022 Numri i sporteleve të shtuara në të gjitha Qendrat e Integruara ADISA.

62 sportele të shtuara në të gjitha Qendrat e Integruara ADISA duke arritur një total prej 267 sportelesh.
• 14 sportele të reja në Qendrën e Integruar Lushnje
• 18 sportele të reja në Qendrën e Integruar Elbasan
• 10 sportele të reja në Qendrën e Integruar Pogradec
• 5 sportele të reja në Qendrën e Integruar Mat
• 11 sportele të reja në Qendrën e integruar Roskovec
• 4 sportele të reja në Qendrën e Integruar Ersekë

Nën-aktiviteti 5.2.3 Përshtatja e procedurave të reja të brendshme dhe manualeve të institucioneve sipas standardeve të reja të punës Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara TM I 2018 TM IV 2022 Numri i rregulloreve dhe manualeve të miratuara.

Janë miratuar 2 Udhëzime gjatë vitit 2020.
- Udhëzimi nr. 1373/3, datë 06.01.2020 “Për mbarëvajtjen e procesit të asistimit të qytetarëve në Zyrat Rajonale/Vendore (ADISA), për dërgimin e aplikimeve për shërbimet të cilat do të ofrohen vetëm online në portalin 
qeveritar e-Albania”.
- Udhëzimi nr. 385, datë 11.05.2020 “Për marrjen e masave organizative për ushtrimin e veprimtarisë së Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) gjatë gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga 
COVID-19”.

Nën-aktiviteti 5.3.1 Hartimi dhe miratimi i kuadrit për vlerësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara TM I 2018 TM I 2019 Akti nënligjor i miratuar
Është miratuar:
1 VKM “Për Përcaktimin e Autoritetit Përgjegjës për Vlerësimin e Cilësisë së Ofrimit të Shërbimit dhe Rezultateve në Punë”. Vendim nr. 640 datë 02.10.2019, https://qbz.gov.al/eli/vendim/2019/10/02/640/a3cf75ad-
9796-483b-8604-032c0507c65e.

Nën-aktiviteti 5.3.2 Monitorimi i cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike pranë qendrave të integruara dhe sporteleve të shërbimeve ADISA Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara TM I 2019 TM IV 2022 (i)Raporte periodike për vlerësimin e cilësisë;
(ii)Lista e rekomandimeve të nxjerra

(i) Janë kryer 17 Raporte për vlerësimin e cilësisë.
• Matja e kënaqësisë së qytetarëve ndaj shërbimeve të ofruara pranë Qendrave të Integruara Tiranë 1,Tiranë 2, Gjirokastër, Shkodër, Krujë, Lushnje, Divjakë, Fier dhe Librazhd.
• Matja e kohës së aplikimit pranë Qendrave të Integruara Tiranë 2, Gjirokastër, Shkodër, Krujë, Lushnje, Divjakë, Fier dhe Librazhd.

Nën-aktiviteti 5.3.3
Pilotimi i zbatimit të kuadrit për vlerësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike pranë institucioneve të qeverisjes 
qendrore Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara TM I 2019 TM IV 2022

(i)Raporte periodike për vlerësimin e cilësisë;
(ii)Lista e rekomandimeve të nxjerra

Është hartuar draft Udhëzimi për vlerësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike që ofrohen në sportel dhe rezultatet në punë por për shkak të ndryshimeve që solli miratimi i Urdhrit nr. 158, datë 25.11.2019 të 
Kryeministrit "Për marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore për aplikimin e shërbimeve vetëm online nga data 1.1.2020", ka lindur nevoja për rishikimin e parashikimeve të këtij Udhëzimi.

Aktiviteti 5.4 Krijimi i “sporteleve me një ndalesë” për shërbimet administrative në
nivel vendor

Nën-aktiviteti 5.4.1 Pilotimi i sistemit online për ofrimin e shërbimeve administrative të bashkive (lidhja e sistemeve front office me back 
office duke ndërlidhur në një sistem të vetëm njësitë administrative me njësitë qendër)

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore TM I 2018 TM IV 2019 (i) Numri i bashkive që aplikojnë programin e ri të shërbimeve online të ofruara nga sportelet unike; (ii) Numri i shërbimeve të ofruara;
(iii) Në 3 bashki (TM IV 2018) dhe shtrirja e tij në bashkitë e mbetura (roll-out TM IV 2019) 

Numri i bashkive që aplikojnë programin e shërbimeve online të ofruara nga sportelet unike është 59 në total nga 61 bashki. Bashkitë Pustec dhe Has kanë pasur probleme në kapacitete për të implementuar sistemet One 
Stop Shops. Gjithsesi, në vijim, pra në 2021, edhe këto dy bashki do të jenë pjesë e ofrimit të shërbimeve online. Vlen për t'u përmendur që bashkisë Roskovec i është ofruar sistemi i One Stop Shops nga projekti STAR2 (i 
bashkëfinancuar nga Qeveria Shqiptare), edhe pse kishte një sistem ekzistues. 
Së dyti, lidhur me numrin e shërbimeve të ofruara, pjesa më e madhe e sistemeve të One Stop Shops në bashki (më konkretisht në 48 bashki që janë financuar nga projekti STAR2) ofrojnë një numër standard shërbimesh 
prej 76. Përjashtim bën Tirana, e cila ofron 135 shërbime. Pavarësisht numrit të shërbimeve të ofruara nga sistemi, numri i shërbimeve të përdorur nga qytetarët/përdoruesit e këtyre shërbimeve varion nga bashkia në 
bashki. 
Së treti, sikurse është përmendur në pikën e parë, në bashkitë e programuara për 2020, sistemi është operacional. 
Sidoqoftë, faza e re e projektit STAR3 po ndërmerr një studim mbi problematikat reale që bashkitë mund të kenë lidhur me funksionimin e sistemit të One Stop Shops, ashtu edhe për të vlerësuar kapacitetet e bashkive 
për të shtrirë këtë sistem në nivel të Njësive Administrative.

Nën-aktiviteti 5.5.1 Trajnimi i stafit të administratës së brendshme (ADISA) Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara TM II 2018 TM IV 2022 (i))Numri i punonjësve të trajnuar (ADISA);
(ii)Numri i trajnimeve të zhvilluara.

(i) 27 punonjës të trajnuar
(ii) 6 trajnime
Qershor - "Workshop Common Assesment Framework-Improving Public Organisations through Self Assesment" 15 punonjës.          
Nëntor -  Dhjetor u zhvillua trajnimi i Audituesve të Brendshëm në sektorin publik për vitin 2020, i organizuar nga Ministria e Financave, në të cilin mori pjesë  1 (një) punonjës nga Drejtoria Qëndrore ADISA . Sektori i 
Trajnimeve dhe Menaxhimit të Njohurive zhvilloi trajnimin me temë “ In House Training”, në të cilin morri pjesë 1 (një) punonjës nga Drejtoria  Qëndrore ADISA.  Focus group i organizuar nga IDRA me temë: “Focus Group 
on Corruption and Testing Trasparency Academy”, në të cilin  morri pjesë 1 (një) punonjës i Drejtorisë Qëndrore ADISA.  Trajnimi i organizuar nga RESPA me temë “ Programme of PECB ISO 9001”, në të cilin morën pjesë 
7 (shtatë) punonjës nga Drejtoria Qëndrore ADISA. Trajnimi i organizuar nga RESPA me temë: “ EFQM Model” në të cilin morrën pjesë 2 (dy) punonjës të Drejtorisë Qëndrore ADISA. 

Nën-aktiviteti 5.5.2 Trajnimi i stafit të institucioneve qendrore Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM II 2018 TM IV 2022 (i))Numri i punonjësve të trajnuar (institucione qendrore);
(ii)Numri i trajnimeve të zhvilluara.

(i) 51 persona të trajnuar
(ii) 15 trajnime
Janar - Trajnim i dedikuar Zyra Rajonale Lushnjë ku u prezantua Moduli i dedikuar për këtë qendër. Në trajnim morën pjesë 6 (gjashtë) specialistë të Zyrës Rajonale Lushnjë       
Qershor - Trajnim i dedikuar për Zyrën Rajonale Elbasan në të cilën morën pjesë 7 ( shtatë) punonjës të kësaj zyre. Trajnim për shërbimet kryesore të ISSH në të cilën morën pjesë 20 (njëzetë) specialistë të Zyrës Rajonale 
Tiranë. Kolokimet ADISA-s. Gjatë muajit qershor u zhvilluan trajnime për stafin e zyrës Pogradec, Mat të cilat u realizuan me Skype Screen Share . Në këto trajnime morën pjesë 3 (tre) specialistë. 
Korrik  - Trajnim për stafin e Bashkisë Elbasan sportelet e të cilës janë të pranishme në Zyrën Rajonale Adisa.  Moduli i dedikuar u fokusua në prezantimin e përgjithshëm të Adisa në standardet, etikën dhe komunikimin në 
të cilin morën pjesë 4 (katër) specialistë. U zhvillua trajnim në lidhje me kartelat informative të  Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe standardeve në të cilin mori pjesë 1 (një) punonjës i qendrës Librazhd. Trajnim për 
specialistët e zyrës Mat dhe Pogradec me aplikime të shërbimeve kryesore të ISSH (Instituti i Sigurimeve Shoqërore). Gjithashtu u shpjegua mënyra e raportimit dhe hedhja e të dhënave për shërbimet në dropbox. Në 
trajnim morën pjesë 3 (tre) punonjës. 
Gusht - Trajnime për specialistët e Zyrës Rajonale Adisa Kavajë dhe Elbasan, ku u zhvillua moduli i dedikuar i cili u përqendrua në prezantimin e ligjit nr.13/2016 datë 18.02.2016 ”Për mënyrën e ofrimit të shërbimeve 
publike në sportel në Republikën e Shqipërisë”, Rregullat e Etikës në Administratën Publike, Rregulloren e Brendshme për funksionimin e zyrave pritëse, Vendimin nr. 584, 27.07.2016 të Këshillit të Ministrave “Për 
standardizimin e mënyrës së klasifikimit dhe kodifikimit të shërbimeve publike dhe hartimit të formularëve për aplikimin në shërbime”.  Në këtë trajnim morën pjesë 2 (dy) punonjës.
Shtator - Tetor në datat 28.09-02.10.2020 u zhvillua trajnimi për punonjësin e dedikuar pranë zyrës Adisa Kolonjë. Në këtë trajnim mori pjesë 1 (një) punonjës.
Nëntor - Moduli i dedikuar për punonjësit e Bashkisë Mat në të cilën u trajnuan 4 (katër) punonjës të kësaj bashkie. 

Nën-aktiviteti 6.1.1 Përmirësimi dhe lehtësimi i komunikimit dhe ndërveprimit midis institucioneve publike dhe qytetarëve (krijimi i HUB-it për 
menaxhimin e burimeve) 

Departamenti i Administratës Publike TM II 2018 TM IV 2022

(i) Faza I: ndërtimi i  strukturës/sistemit dhe pilotimi në institucionet kyç - ministri dhe disa institucione varësie deri në 100 përdorues  
(ii) Faza II: zgjerim në institucione dhe funksione - deri në 600 përdorues (Faza II fillon TM II 2019 dhe mbaron TM IV 2019 - zhvillimi; trajnimi TM I 2020 - 
TM IV 2020). Hub i krijuar. 
Nëpunësit civilë të njësive të menaxhimit të burimeve njerëzore të trajnuar për përdorimin e formateve të gatshme.

Në kuadër të përmirësimit të kapaciteteve për zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil dhe menaxhimit të burimeve njerëzore administrata.al, platforma e integruar e komunikimit dedikuar administratës publike, ka 
përmirësuar ndjeshëm komunikimin dhe ndërveprimin mes institucioneve, duke shënuar një hap më tej në drejtim të unifikimit dhe standardizimit të procedurave dhe praktikave të menaxhimit të burimeve njerëzore.
Platforma numëron deri më tani 700 Përdorues në afërsisht 300 institucione lokale dhe qendrore.  Përdoruesit kanë në dispozicionin e tyre jo vetëm bazën ligjore për procedura të rëndësishme të menaxhimit të burimeve 
njerëzore, por edhe hapat e detajuar për t`u ndjekur në çdo praktikë si dhe template e formate të gatshëm për përdorim. Përdorimi i platformës “administrata.al” gjatë periudhës së pandemisë COVID-19 ka përmirësuar 
ndërveprimin midis institucioneve publike dhe ka lehtësuar komunikimin duke raportuar informacionin në kohë reale si dhe ka përmirësuar cilësinë e punës në drejtim të mirëmenaxhimit të burimeve njerëzore për 
institucionet e administratës publike. 

Nën-aktiviteti 6.1.2 Plotësimi me  bazë ligjore, procese dhe template për menaxhimin e burimeve njerëzore i portalit të integruar për 
ndërveprim dhe raportim 

Departamenti i Administratës Publike TM I 2019 Në vijim Bazë ligjore, procese dhe template për menaxhimin e burimeve njerëzore në administrata.al

Në kuadër të projektit IPA 2014 “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike” ka vijuar puna në lidhje me krijim e një inventari për të gjitha aktet administrative. Të gjitha formatet që lidhen me 
integritetin dhe dekriminalizimin e nëpunësve publikë janë rishikuar. Gjithashtu, proceset që lidhen me SIMBNJ janë identifikuar dhe gjatë muajit Maj janë zhvilluar disa takime me përfaqësues për çdo sektor në DAP. Të 
gjitha formatet që lidhen me procesin e rekrutimit, heqjen e pezullimit dhe masat disiplinore për Trupën e Lartë Drejtuese (TND) janë shqyrtuar.
Përveç rishikimit të formateve ekzistuese, në bashkëpunim të ngushtë me përfaqësuesin e DAP-it, ekspertët e projektit kanë identifikuar dhe hartuar formate të reja në drejtim të përmirësimit të proceseve të punës. Janë 
shqyrtuar modelet për pezullimin dhe largimin e nëpunësve civilë, për çështjet ligjore si dhe modelet për ekzekutimin e vendimeve të formës së prerë. Gjatë muajit Qershor, ka vijuar puna për rishikimin dhe hartimin e 
modeleve për procesin e ristrukturimit dhe masave disiplinore. Gjatë vitit 2019 janë shqyrtuar 34 formate (TND, heqje, pezullim, raste ligjore) si dhe janë hartuar 30 formate të reja për TND, janë rishikuar 23 formate 
(integriteti) dhe 37 template të rishikuar (ristrukturim dhe masa disiplinore). Në total u rishikuan dhe u krijuan 124 formate për tu integruar në portalin për ndërveprim dhe raportim.
Në përfundim është hartuar një raport për inventarizimin e akteve administrative. Një hap tjetër drejt standartizimit dhe përmirësimit të këtij procesi të rëndësishëm në menaxhimin e aseteve njerëzore, është dhe 
përfshirja e një moduli të dedikuar për vlerësimin e performancës në platformën administrata.al. Kjo risi do të mundësojë ndjekjen në kohë reale të procesit dhe transparencën në të gjitha nivelet gjatë kryerjes së 
vlerësimit të rezultateve në punë.    

Nën-aktiviteti 6.1.3 Ngritja e kapaciteteve institucionale për përdorimin e portalit administrata.al sipas moduleve Departamenti i Administratës Publike TM I 2019 Në vijim Nr. i personave të trajnuar
Platforma administrata.al e para e këtij lloji në Ballkanin Perëndimor, numëron tashmë 700 përdorues të cilët kanë në dispozicionin e tyre jo vetëm bazën ligjore për procedura të rëndësishme të menaxhimit të burimeve 
njerëzore, por edhe hapat e detajuar për t`u ndjekur në çdo praktikë si dhe template e formate të gatshëm për përdorim. 

Nën-aktiviteti 6.1.4 Forcimi i kapaciteteve të nëpunësve në menaxhimin e burimeve njerëzore dhe të komisionit përzgjedhës për të 
përmirësuar më tepër procesin e rekrutimit 

Departamenti i Administratës Publike Ministritë e linjës TM II 2019 Në vijim Nr. i personave të trajnuar

Gjatë muajit prill 2020 janë hartuar 2 udhëzime për zhvillimin e procedurave të rekrutimit online. Për këtë qëllim janë zhvilluar konkretisht gjatë vitit 2020 këto trajnime: (i) Gjatë muajit Prill 2020 janë trajnuar për 
procedurën e intervistës online 10 punonjës të DAP, 5 eksperte të fushës dhe 6 punonjës të institucioneve pjesë e Komisionit të Vlerësimit të Procedurave.  (ii) Në muajt Qershor-Korrik janë zhvilluar trajnime mbi 
procedurat e rekrutimit në kushtet e pandemisë dhe janë trajnuar 69 anëtarë të Komitetit të Vlerësimit dhe 20 anëtarë gjatë muajit Korrik (iii) Gjatë muajit shtator janë zhvilluar sesione trajnimi për stafin me temë 
“menaxhimi i burimeve njerëzore-procesi i rekrutimit”. Kryesisht gjatë trajnimit janë ndarë ekperiencat e punës në lidhje me përcaktimin e kërkesave të posaçme në shpallje, vlerësimi i dosjes elektronike të kandidatit etj. 
Trajnimi është zhvilluar me qëllim kryesor zhvillimin e aftësive, njohurive dhe profesionalizimit të stafit të ri të DAP. Metodologjia e përdorur në drejtim të shkëmbimit të eksperiencës u fokusua kryesisht në shembujt 
konkret nga procedurat e rekrutimit të viteve të fundit. 

Aktiviteti 5.3
Zhvillimi i kuadrit për vlerësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve 

publike

Aktiviteti 5.5 Zhvillimi i kapaciteteve institucionale të ADISA-s dhe institucioneve 
qendrore për rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimeve

Objektivi 6:  Rritja e kapaciteteve në fushën e  zbatimit të legjislacionit të shërbimit civil si  dhe lehtësimi i procedurave në zbatim të tij.

Aktiviteti 5.1 Ngritja e Qendrave të Integruara për ofrimin e shërbimeve publike

Aktiviteti 5.2
Ndarja e Administrimit të Sporteleve të Shërbimit (front-office) për 

publikun nga zyrat përgjegjëse (back office) të shërbimit në institucionet 
qendrore



Nën-aktiviteti 6.1.5 Përgatitja e udhëzuesit për hartimin e pyetjeve me zgjedhje të shumëfishta Departamenti i Administratës Publike TM II 2019 TM IV 2019 Udhëzues i hartuar

Gjatë vitit 2019 me qëllim forcimin e rolit të përfaqësuesve të institucioneve të administratës shtetërore në Komitetet e Përhershme të Pranimit si edhe ekspertëve të fushës në procedurat e konkurrimit dhe hartimit të 
pyetjeve të testimit me shkrim, ka filluar puna për përgatitjen e udhëzuesit për hartimin e pyetjeve me zgjedhje të shumëfishta, udhëzues i cili ka kaluar në proces konsultimi me nëpunësit e njësive të burimeve njerëzore 
në ministritë e linjës për komente dhe sugjerime, me qëllim përmirësimin dhe finalizimin e tij. Ky udhëzues, tashmë në variantin e tij final u vjen në ndihmë anëtarëve të Komisioneve të Përhershme të Pranimit në hartimin 
e pyetjeve më të vlefshme të cilat bëhen pjesë e bankës së pyetjeve dhe integrohen në testimet me shkrim. Me qëllim sigurimin e një kuptueshmërie dhe përdorimi sa më të gjerë të këtij udhëzuesi nga ana e anëtarëve të 
Komisioneve të Përhershme të Pranimit, gjatë vitit 2019, janë zhvilluar seanca trajnimi të dedikuara me temë “Ndërtimi i testeve me zgjedhje të shumëfishtë” me përfaqësues të institucioneve të administratës shtetërore 
në cilësinë e tyre si anëtarë të Komiteteve.  

Nën-aktiviteti 6.1.6 Rishikimi i përshkrimeve të punës dhe hartimi i katalogut të përshkrimeve të punës Departamenti i Administratës Publike Ministritë e linjës TM III 2018 TM IV 2019 Katalogu i hartuar 
Gjatë vitit 2020 puna ka vijuar për rishikimin e përshkrimeve të punës dhe hartimin e katalogut të përshkrimeve të punës, të cilat janë ndër komponentët e rëndësishëm që po realizohen nëpërmjet zbatimit të projektit 
IPA 2014 “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike” . Deri në fund të vitit 2020 janë rishikuar në total 633 përshkrime pune. DAP me mbështetjen e ekspertëve të projektit IPA ka hartuar dhe 
katalogun e pozicioneve të punës, i cili përcakton kriteret nëpërmjet të cilave do të vlerësohet një pozicion i caktuar pune, një vlerësim i cili më pas do të lidhet me pagën për atë pozicion pune. 

Nën-aktiviteti 6.1.7 Rishikimi i proceseve të punës në të gjitha ministritë e linjës Departamenti i Administratës Publike TM I 2020 TM I 2021 Procese të rishikuara

Ka vijuar puna për hartimin e metodologjisë në të paktën 5 procese thelbësore të punës në secilën ministri linje dhe 20 procese të zakonshme të punës si menaxhimi i burimeve njerëzore, menaxhimi financiar, menaxhimi 
i pagave, etj. konkretisht eshte punuar për këto fusha:
- Burime njerëzore : 6 procese;
- Integrimi: 3 procese;
- RIA & legjislacioni: 2 procese;
- Buxheti: 1 proces;
- Projektet: 2 procese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Paralelisht është punuar për përcaktimin e proceseve vertikale ku veçanërisht është përcaktuar rrjedha e punës për proceset në Ministrinë e Kulturës, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrinë e Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (total 15 procese).

Nën-aktiviteti 6.1.8 Ngritja dhe funksionimi i rrjeteve profesionale në institucionet e administratës qendrore Departamenti i Administratës Publike TM IV 2018 TM IV 2021 Rrjete Profesionale të ngritura 

Programi “Administrata që duam” ka vijuar zbatimin në të katërt komponentët dhe dimensionet e tij. Fokusi kryesor i aktiviteteve të parashikuara nën këtë program ka qenë rritja e ndërgjegjësimit, orientimit dhe 
motivimit të administratës ku vëmendje kryesore i është kushtuar mirëorientimit të punonjësve  gjatë kohës së pandemisë përmes përgatitjes së rregulloreve të posaçme për punën në distancë. Programi ka mundësuar 
rritjen e ndërveprimit përmes nxitjes dhe ndarjes së mendimeve të nëpunësve të organizuar sipas rrjeteve profesionale të ngritura, të cilat janë në funksion të plotë. Janë ngritur dhe funksionojnë normalisht 7 rrjete 
profesionale e konkretisht: rrjeti i Sekretarëve të Përgjithshëm, rrjeti i Vlerësimit të Ndikimit Rregullator (RIA), rrjeti i Politikave dhe Programeve të Zhvillimit, rrjeti i Programit Buxhetor Afatmesëm, rrjeti i Prokurimeve, 
rrjeti i Integrimit dhe rrjeti i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Nën-aktiviteti 6.1.9 Rishikimi dhe përmirësimi i sistemit të vlerësimit të rezultateve në punë Departamenti i Administratës Publike TM IV 2018 TM I 2020 Sistem i rishkiuar dhe përmirësuar

Gjatë vitit 2020 është miratuar manuali për vlerësimin e rezultateve në punë të nëpunësve civilë i cili shërben për të udhëzuar zyrtarët vlerësues në ministritë e linjës për të bërë vlerësime sa më objektive të nëpunësve 
civilë. Dokumenti është konsultuar me përfaqësues nga ministritë e linjës dhe të Departamentit të Administratës Publike. Manuali është miratuar nga Departamenti i Administratës Publike dhe do të vijohet me 
përmirësimet apo ndryshimet e nevojshme të propozuara në bazën ligjore për sistemin e vlerësimit të rezultateve në punë. Manuali ju vjen në ndihmë të gjithë nëpunësve civilë duke prezantuar në mënyrë të detajuar 
procesin e vlerësimit të rezultateve në punë, rolet dhe përgjegjësitë e nëpunësit civilit, njësisë së burimeve njerëzore, zyrtarit konfirmues dhe zyrtarit raportues gjatë të gjithë procesit. Në manual jepet një panoramë më 
shpjeguese se çfarë vlerësohet dhe mënyra se si vlerësohet, afatet kohore të procesit, aktorët e përfshirë për çdo fazë etj. Gjithashtu në manual janë referuar dhe udhëzimet kryesore në fushën e vlerësimit të 
performancës dhe përmbajtja e formularëve të vlerësimit. Në manual jepen hapat e detajuara mbi përcaktimin e objektivave, renditjen e objektivave sipas hierarkisë së institucionit, procesin e zhvillimit të intervistave, 
takimet, trajtimi i mosarritjeve të rezultateve në punë, orientime mbi plotësimin e Formularëve të Vlerësimit për Nëpunësit Civil të Kategorisë së Lartë Drejtues/anëtarë të TND-së dhe për nëpunësit civilë të kategorisë së 
ulët dhe të mesme si dhe kategorinë ekzekutive. Manuali sjell shembuj konkret të vlerësimit sipas sistemit të vlerësimit dhe sjell mjete të reja që lehtësojnë punën në këtë drejtim siç është matrica e Vlerësimit të 
Rezultateve në Punë bazuar në kompetencat dhe objektivat. Sistemi i Vlerësimit të Rezultateve në punë do të lidhet me rritjen e pagës duke përcaktuar kështu kualifikimin për rritje page për ata nëpunës të vlerësuar me 2 
mirë dhe 1 shumë mire si dhe me trajnimin e vazhdueshëm për zhvillim të mëtejshëm dhe për përmirësime në rast vlerësimi të ulët dhe rritje sipas vjetërsisë së punës.
Me mbështetje të Ekspertizës së projektit sistemi i vlerësimit të rezultateve është përmirësuar duke i dhënë peshë të barabartë vlerësimit të sjelljes dhe qëndrimit të nëpunësit dhe arritjes së objektivave dhe duke 
prezantuar kërkesat sipas së cilave nëpunësi civil duhet të arrijë që të marrë një vlerësim pozitiv për të dyja aspektet (standardet e objektivave dhe sjelljes) në mënyrë që të arrijë një vlerësim të përgjithshëm pozitiv. 
Sistemi parashikon opsionin e një shkalle vlerësimi prej 5 pikësh për zëvendësimin e shkallës aktuale prej 4 pikësh. Gjithashtu do të përmirësohet roli i drejtuesve të Burimeve Njerëzore për të qenë jo vetëm administrues 
të procesit por dhe ekspertët e brendshëm të cilët mund dhe duhet të ofrojnë këshilla, trajnime individuale dhe udhëzime për zyrtarët raportues/eprorit direkt (pavarësisht vjetërsisë së tyre të punës) se si të kryejnë 
vlerësime të efektshme.Si dhe do të reflektohen ndryshime të Formularit të Vlerësimit që ofrojnë rubrika të përcaktuara më mirë për vlerësime të caktuara.   

Nën-aktiviteti 6.1.10 Ngritja e kapaciteteve institucionale për përdorimin e manualit të procedurave të rekrutimit në shërbimin civil Departamenti i Administratës Publike TM IV 2019 TM IV 2022 Nr. i personave të trajnuar Është hartuar manuali mbi procedurat e rekrutimit dhe kanë filluar trajnimet me përfaqësues nga burimet njerëzore në ministritë e linjës dhe institucionet e varësisë mbi procedurat bazë të rekrutimit, emërimet, 
transferimet, ngritjet në detyrë, procedurat disiplinore etj.

Nën-aktiviteti 6.1.11 Ngritja e kapaciteteve insitucionale për përdorimin e manualit të përshkrimeve të punës Departamenti i Administratës Publike TM IV 2019 TM IV 2022 Nr. i personave të trajnuar Në lidhje me ngritjen e kapaciteteve institucionale për përdorimin e manualit të përshkrimeve të punës janë realizuar takime me përfaqësues nga drejtori të ndryshme të ministrive. Numri në total i nëpunësve të trajnuar 
është 305. Gjatë periudhës së pandemisë takimet janë zhvilluar online për të unifikuar e rishikuar akoma më tej përshkrimet e punës.

Nën-aktiviteti 6.2.1 Kryerja e vlerësimeve 'ad-hoc' (sipas rasteve) për të marrë opinionin e aplikantëve mbi procesin e rekrutimit dhe marrja e 
masave për të adresuar çështjet që dalin nga vlerësimi

Departamenti i Administratës Publike TM III 2018 TM IV 2022
(i) Vlerësimet e kryera; 
(ii) Gjetjet e reflektuara;
(iii) Masat e marra për adresimin e tyre të evidentuara në raportet e brendshme të DAP

Reagimet mbi procedurat e rekrutimit janë mbledhur përmes dorëzimit të tyre në rrugë të drejtpërdrejtë, info DAP dhe kanaleve dhe mediave sociale si facebook.  DAP gjatë vitit 2020, i është përgjigjur 2139 kërkesave 
për informacion të adresuara nga qytetarët/aplikantët përmes komunikimit në Facebook dhe përmes info DAP.

Nën-aktiviteti 6.2.2 Bashkëpunimi me institucionet e arsimit të lartë për të përthithur studentët më të mirë në administratën publike 
(qendrore dhe vendore)

Departamenti i Administratës Publike Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore/ NJQV TM IV 2018 TM IV 2022 Panaire pune, marrëveshje bashkëpunimi, orë të hapura, etj.
Gjatë kohës së pandemisë institucionet e arsimit të lartë kanë ndërprerë funksionimin duke zhvilluar vetëm procedurat e testimit. Dhe me fillimin e vitit të ri akademik 2020-2021 universitet vazhdojnë të jenë online. 
Gjatë muajit Nëntor 2020 u shpall thirrja e rradhës për punësimin e studentëve ekselente për 108 vende vakante, bazuar ne VKM nr. 586, datë 30.08.2019 “Për punësimin e përkohshëm të Studentëve të Ekselencës në 
institucionet e Administratës Shtetërore”. Gjithashtu në ditën e rinisë u zhvillua takimi i hapur me studentë dhe të rinj ku u diskutua për mundësitë e punësimit të të rinjve në administratën publike.

Nën-aktiviteti 6.3.1 Zgjerimi i SIMBNJ në të gjitha institucionet e administratës publike Departamenti i Administratës Publike Institucionet e administratës publike Në vijim TM IV 2020
(i) 100% e institucioneve të administratës shtetërore, pjesë e shërbimit civil - TM IV 2018.         
(ii) 100%  e institucioneve të administratës shtetërore, jo shërbim civil dhe institucionet e pavarura -TM II 2019;
(iii)  100 % Bashkitë dhe qarqet- TM IV 2019;

Zgjerimi i SIMBNJ/HRMIS ka vijuar gjatë vitit 2020, ku 823 institucione reflektojnë të dhënat në SIMBNJ dhe 63,000 dosje personeli janë regjistruar në SIMBNJ deri në fund të vitit 2020.

Nën-aktiviteti 6.3.2 Gjenerimi i pagave për punonjësit e administratës publike nëpërmjet SIMBNJ Departamenti i Administratës Publike Ministria e Financave dhe Ekonomisë TM II 2018 TM IV 2020

(i) 80% e institucioneve të administratës shtetërore pjesë e shërbimit civil gjenerojnë pagën nëpërmjet HRMIS/SIMBNJ - TM IV 2018; 
(ii) 100% e administratës shtetërore pjesë e shërbimit civil gjenerojnë pagën nëpërmjet HRMIS/SIMBNJ - TM II 2019; 
(iii) të gjitha institucionet e tjera të administratës shtetërore jo shërbim civil gjenerojnë pagën nëpërmjet HRMIS/SIMBNJ brenda TM IV 2019; 
(iv) NJQV gjenerojnë paga TM IV 2020

Për këtë qëllim është mundësuar lidhja me sistemin e thesarit dhe është miratuar VKM nr.833, datë 28.10.2020 "Për rregullat e hollësishme për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve të personelit e të 
regjistrit qendror të personelit". Nëpërmjet HRMIS realizohet gjenerimi i borderosë për deri në 118 njësi shpenzuese në administratën publike shqiptare.

Nën-aktiviteti 6.3.3 Trajnimi i nëpunësve të burimeve njerëzore dhe të njësive të financës për përdorimin e SIMBNJ Departamenti i Administratës Publike Shkolla Shqiptare e Administratës Publike Në vijim TM IV 2021 Të paktën 200 punonjës të trajnuar çdo vit (burime njerëzore dhe financë)

Për përdorimin e sistemit elektronik të menaxhimit të burimeve njerëzore janë trajnuar 65 pjesëmarrës nga ana e ASPA. Për periudhën Janar-Dhjetor 2020 për sistemin HRMIS nga ana e DAP janë trajnuar 64 nëpunes 
(specialistë të Burimeve Njerëzore dhe 5 specialistë të Financës) si dhe përdoruesit janë asistuar dhe udhëzuar përmes mjeteve të komunikimit online ku dhe kanë marrë udhëzime mbi përdorimin e HRMIS bazuar në 
manualin e hartuar për këtë qëllim. Gjithashtu është krijuar dhe u është shpërndarë përmes email një video shpjeguese se “Si të përdoren shërbimet e reja web” (përdorimi i kodeve të thesarit të cilat përdoren gjatë 
lidhjes me sistemin e thesarit me HRMIS) të gjithë punonjësve të financës për t'i mbajtur ata të përditësuar me ndryshimet dhe për të mundësuar lehtësim në përdorimin e sistemit.

Nën-aktiviteti 6.4.1
Monitorimi i modulit online (database) në lidhje me vendimet gjyqësore në institucionet e administratës shtetërore në 
platformën administrata.al Departamenti i Administratës Publike TM I 2019 Çdo vit Moduli online i monitoruar

Monitorimi i modulit online (database) në lidhje me vendimet gjyqësore në institucionet e administratës shtetërore në platformën "administrata.al". Departamenti i Administratës Publike (DAP), vijon bashkëpunimin dhe 
koordinimin e punës, me qëllim menaxhimin e të dhënave të sakta e në kohë reale, mbi vendimet gjyqësore të formës së prerë. 
Në këtë kuadër, personi përgjegjës pranë DAP-it, i ngarkuar me monitorimin e këtij procesi dhe personat përgjegjës pranë sistemeve ministrore, të ngarkuar me detyrimin e pasqyrimit në databazë të të dhënave, kanë 
komunikim periodik.  DAP-i përveç monitorimit dhe kontrollit të punës së kryer nga përfaqësuesit e ministrive, asiston dhe i mbështet ata për zgjidhjen e problematikave të ndryshme, që mund të hasen gjatë procesit.
Çdo tre muaj personave përgjegjës në ministritë e linjës iu kërkohet raportim me e-mail, mbi vendimet gjyqësore të zbatuara dhe të pazbatuara, si dhe një përmbledhje e ndryshimeve të të dhënave të kërkuara në sistem 
gjatë periudhës tre mujore. Ndërkohë që, në çdo rast të nxjerrjes së aktit të emërimit të një gjyqfituesi nga DAP si njësi përgjegjëse, si dhe administrimit të njoftimit mbi një vendim gjyqësor të formës së prerë të 
paraportuar, personit përgjegjës në ministri i kërkohet përditësimi i të dhënave.
Po ashtu, sa herë që DAP-i vihet në dijeni të fakteve të reja në lidhje me ekzekutimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, kërkon nga institucioni përkatës pasqyrimin e tyre në databazë. Në fund të vitit 2020 DAP-i ka 
rakorduar me të gjithë institucionet raportuese, duke verifikuar rast pas rasti të dhënat e hedhura në sistem e duke kërkuar përditësimin e tyre nga personi përgjegjës.
  

Nën-aktiviteti 6.4.2
Monitorimi i zbatimit të vendimeve gjyqësore në institucionet e administratës shtetërore nëpërmjet procedurave 
administrative të komisioneve të posacme Departamenti i Administratës Publike TM I 2019 Çdo vit Zbatimi i vendimeve gjyqësore i monitoruar

Departamenti i Administratës Publike (DAP) ka vijuar me monitorimin e zbatimit të vendimeve gjyqësore në institucionet e administratës shtetërore nëpërmjet procedurave administrative të komisioneve të 
posaçme, gjithashtu ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme administrative për të asistuar dhe mbështetur institucionet e administratës shtetërore, që në cilësinë e palës debitore të zbatojnë rigorozisht rregullat 
dhe modalitetet që duhen ndjekur gjatë ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Përgjatë vitit 2020 ky proces është përmbyllur me sukses në 33 raste gjyqfituesish të cilët kanë qënë në listë për tu 
sistemuar në një pozicion të rregullt të shërbimit civil. Vijon puna për të shqyrtuar sa më tepër raste të reja, duke u marrë masa konkrete për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, në përputhje me 
dispozitivin e vendimit dhe legjislacionin në fuqi. Përveç arritjeve, në këtë drejtim mbetet prioritar trajnimi i vazhdueshëm i personave përgjegjës mbi implementimin dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore si dhe garantimi i 
marrjes së pëlqimit të gjyqfituesit mbi propozimet e Komisionit të Posacëm për emërimin e nëpunësit civil në pozicionin e punës, bazuar në vendimin gjyqësor të formës së prerë. 

Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit CivilNxjerrja e udhëzimeve dhe rekomandimeve në lidhje me unifikimin e zbatimit të ligjit në shërbimin civil bazuar në 
problematikat e evidentuara nga Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil në administratën publike

Nën-aktiviteti 6.5.1

"(i) 1. Udhëzim dhe interpretim në lidhje me unifikimin e zbatimit të ligjit sa i takon krijimit të Komisionit të Disiplinës dhe veprimet procedurale që duhet të kryejë ky mekanizëm. 
2. Udhëzim dhe interpretim në lidhje me unifikimin e veprimtarisë së Departamentit të Administratës Publike sa i takon klasifikimit të mesatares së notës, si kriter i veçantë në rastet e ekselencës.
3. Udhëzim në lidhje me vendosjen e kritereve për pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm gjatë procesit të rekrutimit.
4. Interpretim në lidhje me zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga institucionet që kanë vendime për rikthimin e gjyqfituesve në një pozicion të rregullt të shërbimit civil.
(ii) a. Janë kryer mbikëqyrje të përgjithshme në 10 institucione (të gjitha institucione varësie të administratës shtetërore) dhe mbikëqyrje tematike në 3 institucione (1 institucion varësie të administratës shtetërore dhe 2 
bashki) nëpërmjet verifikimit në subjekt, ku në përfundim të procesit Komisioneri ka dalë me vendime paralajmëruese, duke lënë detyra konkrete për rregullimin e gjendjes së paligjshmërisë. Në kushtet e pandemisë 
COVID-19, është riorganizuar veprimtaria e institucionit duke i dhënë përparësi realizimit online të procesit të mbikëqyrjes dhe konkretisht janë realizuar 73 mbikëqyrje të përgjithshme, që përfshijnë të gjithë 
veprimtarinë e administrimit të shërbimit civil për periudhën janar – dhjetor 2020 në administratën vendore (61 bashki dhe 12 këshilla qarku). Gjatë këtij procesi është evidentuar situata nëpërmjet administrimit të të 
dhënave konkrete për çdo institut të ligjit për shërbimin civil, analiza e të cilave është duke u kryer dhe në përfundim do të materializojë situatën e shërbimit civil në këto institucione, për të cilën do të raportojmë në vijim. 
b. Pranë Komisionerit janë regjistruar 142 kërkesa individuale, nga të cilat 10 raste janë përfshirë në inspektim/mbikëqyrje, në 18 raste kërkuesve iu është kthyer përgjigje në rrugë administrative në lidhje me kërkesat për 
asistencë apo interpretim, në 33 raste Komisioneri ka dalë me vendim për rregullimin e gjendjes së paligjshmërisë, në 38 raste Komisioneri ka dalë me vendim për përfundimin e verifikimit pasi nuk janë konstatuar shkelje, 
në 25 raste ka përfunduar inspektimi me njoftim arkivimi, pasi nuk janë konstatuar shkelje dhe 18 raste janë mbartur për në vitin 2020. 
c. Procesi i verifikimit të zbatimit të vendimeve paralajmëruese të Komisionerit në përfundim të afatit të paralajmërimit për rregullimin e ligjshmërisë është kryer në 49 institucione. Në përfundim të verifikimit: për 25 
subjekte, procesi është përmbyllur me vendim të Komisionerit, duke i vlerësuar si të përmbushura detyrat e lëna në dispozitivin e vendimit; për 24 subjekte, Komisioneri ka vendosur që procesin e rivendosjes së 
ligjshmërisë ta realizojë duke ndihmuar institucionin me asistencë teknike, që ka nisur me hartimin e një plani veprimi me masa dhe afate konkrete të veprimeve administrative që do të kryhen nga personat përgjegjës. 
d. Është verifikuar zbatimi i vendimeve paralajmëruese të Komisionerit për 12 raste individuale, ku në 7 raste detyrat e lëna janë zbatuar në mënyrë vullnetare nga ana e institucioneve, ndërsa në 5 raste procesi është në 
vijim. 
e. Ka vijuar procesi i monitorimit të zbatimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë për ministritë e linjës dhe institucionet e varësisë të administratës shtetërore, përmes zhvillimit të seancave dëgjimore për të gjitha 
ministritë. Gjatë vitit 2020, fokusi ka qenë për të përfunduar këtë proces edhe tek administrata vendore. Është mbledhur informacion nga 61 bashkitë e vendit dhe 12 këshillat e qarqeve, informacion i cili është në fazën e 
përpunimit. 
f. Është kryer procesi i verifikimit lidhur me zbatimin e nenit 65, germa “c”, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dispozitë e cila urdhëron lirimin nga shërbimi civil të nëpunësve që kanë plotësuar 
moshën për pensionin e plotë të pleqërisë, në të gjitha institucionet që përfshihen në fushën e veprimit të ligjit për shërbimin civil. 
g. Ka vijuar procesi i mbikëqyrjes së orientuar drejt procedurave të rekrutimit në institucionet e administratës shtetërore, të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse.
"

(i) Udhëzime të nxjerra nga Komisioneri;
(ii) Rekomandime të Komisionerit për rregullimin e situatave të paligjshme të zbatuara

OngoingTM II 2018

Aktiviteti 6.4 Rritja e nivelit të zbatimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga 
insititucionet e administratës shtetërore

Aktiviteti 6.1 Forcimi i kapaciteteve të DAP dhe strukturave të menaxhimit të burimeve 
njerëzore për të udhëhequr strategjikisht reformën e shërbimit civil

Aktiviteti 6.2 Përmirësimi i procesit të rekrutimit nëpërmjet marrjes së opinionit të 
publikut mbi procedurat e rekrutimit

Aktiviteti 6.3
Shtrirja në shkallë të gjerë e Sistemit Informatik për Menaxhimin e 

Burimeve Njerëzore (SIMBNJ/HRMIS) dhe vënia në funksionim e modulit 
të pagave



Nën-aktiviteti 6.5.2
Hartimi dhe propozimi për ndryshimet ligjore të domosdoshme për të unifikuar zbatimin e ligjit në administratën 
shtetërore dhe vendore Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil TM II 2019 TM IV 2019

(i) Numri i udhëzimeve;
(ii) Numri i ndryshimeve ligjore të propozuara

"1. Komisioneri ka parashtruar përpara Ministrisë së Financave dhe Kontrollit të Lartë të Shtetit nevojën për ndryshime ligjore në lidhje me unifikimin e procedurës financiare për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës 
së prerë për rikthimin në detyrë të nëpunësve civilë.
2. Komisioneri ka parashtruar në vijimësi gjatë raportimeve vjetore përpara Kuvendit të Shqipërisë nevojën për ndryshime ligjore në disa institute të ligjit, si më poshtë vijon: 
- Në lidhje me aspekte të ndryshme të zbatimit të institutit të transferimit të përhershëm (për arsye të ristrukturimit të institucionit), parashikuar prej nenit 50 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;
- Në lidhje me zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, për rikthimin e nëpunësve civilë në detyrë,  sipas nenit 66/1 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” (shtuar me ligjin nr. 178/2014);
- Në lidhje me zbatimin e vendimeve të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, sipas pikës 2, të  nenit 15, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe kuptimi që i jep ky ligj  “nëpunësit përgjegjës”, 
në rastin e përgjegjësisë për moszbatimin e vendimit;
- Në lidhje me zbatimin në praktikë të institutit të vlerësimit të nëpunësit civil.
- Në lidhje me standardizimin e përshkrimeve të punës dhe thjeshtimin e tyre për administratën vendore.
Në lidhje me sa më sipër, Komisioneri ka kërkuar bashkëpunimin e Ministrisë së Drejtësisë dhe Departamentit të Administratës Publike, për konkretizimin e ndryshimeve të nevojshme ligjore e nënligjore për këto raste. 
Kërkesat e Komisionerit, janë përfshirë në procesin e propozimeve për ndryshime ligjore, apo janë realizuar në ndryshimet e akteve nënligjore specifike, nga ana e Departamentit të Administratës Publike, sidomos në 
kuadër të projektit IPA 2014 “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike”, në të cilin është përfshirë edhe Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil. Ka vijuar puna për përmirësimin, standartizimin 
dhe lehtësimin e procedurave ligjore në drejtim të hartimit të dokumenteve përkatëse për ndryshimet ligjore në lidhje me përmirësimin e procesit të vlerësimit të rezultateve në punë dhe përmirësimin e cilësisë së 
përshkrimeve të punës dhe standardizimit të tyre për aparatet e ministrive të linjës si dhe për administratën vendore."

Nën-aktiviteti 6.5.3
Monitorimi i zbatimit të ligjit për nëpunësin civil gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet vendore të vitit 2019 dhe 
zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 i monitoruar. Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil TM II 2019/TM II 2021 TM III 2019/ TM III 2021 Zbatimi i ligjit për shërbimin civil i monitoruar gjatë zgjedhjeve parlamentare/vendore

Në zbatim të kompetencës ligjore për të mbikëqyrur administrimin e shërbimit civil, bazuar në nenin 14 dhe 15 të ligjit nr. 152/2013, Komisioneri ka filluar përgatitjen e procesit të mbikëqyrjes për të siguruar zbatimin e 
ligjit për nëpunësin civil në kushtet e zgjedhjeve të përgjithshme për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, Prill 2021. 

Nën-aktiviteti 6.5.4 Monitorimi i zbatimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga insititucionet e administratës publike, nëpërmjet 
seancave dëgjimore dhe hetimit administrativ

Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil TM I 2019 Në vijim Zbatimi i vendimeve gjyqësore i monitoruar
Ka vijuar procesi i monitorimit të zbatimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë për ministritë e linjës dhe institucionet e varësisë të administratës shtetërore, përmes zhvillimit të seancave dëgjimore për të gjitha 
ministritë. Gjatë vitit 2020, fokusi ka qenë për të përfunduar këtë proces edhe tek administrata vendore. Është mbledhur informacion nga 61 bashkitë e vendit dhe 12 këshillat e qarqeve, informacion i cili është në fazën e 
përpunimit të të dhënave dhe do të raportohet në vijim.

Nën-aktiviteti 6.5.5
Organizimi i trajnimeve të përbashkëta me ASPA-n për Njësitë e BNJ të pushtetit vendor, për të siguruar unifikimin e 
praktikave, në përputhje me detyrat dhe udhëzimet e Komisionerit Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM II 2018 TM IV 2020

(i) Numri i kurseve të trajnimit të organizuara në bashkëpunim me ASPA-n;
(ii) Numri i personave të trajnuar

Në fund të vitit 2019 Shkolla Shqiptare e Administratës Publike ka bashkëpunuar me Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil për të hartuar modulin e trajnimit: "Zbatimi praktik i legjislacionit të shërbimit civil'.
Në trupën e trajnerëve të ASPA janë të përfshirë punonjës të stafit të Komisionerit, sidomos për njësitë e burimeve njerëzore të qeverisjes vendore. Ndër temat e zhvilluara gjatë këtij viti janë ato që kanë të bëjnë me 
problematikat e hasura nga Komisioneri gjatë procesit të mbikëqyrjes në subjekte, të cilat kanë si target kryesisht administratën vendore (punonjës të burimeve njerëzore dhe punonjës të tjerë të ngarkuar nga ligji me 
detyra të posaçme në lidhje me administrimin e shërbimit civil). Gjatë vitit 2020 janë zhvilluar 6 trajnime online nga punonjës të Komisionerit që janë trajnerë në ASPA duke trajtuar problematikat e hasura gjatë punës së 
Komisionerit. Në këto trajnime kanë marrë pjesë 140 pjesëmarrës nga pushteti vendor."

Aktiviteti 6.6 Ngritja e kapaciteteve të KMSHC për të mundësuar ushtrimin e plotë të 
mandatit të tij

Nën-aktiviteti 6.6.1 Rishikimi dhe miratimi i strukturës së KMSHC dhe rritja e numrit të stafit Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil Këshilli I Ministrave/ Kuvendi TM II 2018 TM I 2020 (i) Struktura e miratuar;
(ii) Nr. i punonjësve shtesë

Përfunduar/në vijim Komisioneri ka parashtruar pranë Ministrisë së Financave, si përgjatë fazës së parë ashtu edhe përgjatë fazës së dytë të shqyrtimit të projektbuxhetit për vitin 2021 nevojën për rritje të kapaciteteve 
njerëzore e financiare.

Aktiviteti 6.7
Rritja dhe forcimi i kapaciteteve të punonjësve të përfshirë në 
riinxhinierizimin e proceseve dhe në ofrimin e shërbimeve të 

përmirësuara për publikun
Nën-aktiviteti 6.7.1

Trajnimi dhe ofrimi i asistencës ´online´ për punonjësit e administratës publike, për gjenerimin e dokumenteve 
shoqëruese të disponueshme me vulë dixhitale në portalin e-albania, në emër të qytetarit dhe biznesit Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit TM I 2018 TM IV 2020 (e në vijim) Nr. i punonjësve të trajnuar

Punonjësit e administratës publike nëpërmjet modulit "ONE STOP SHOP" në portalin e-Albania mund të gjenerojnë vërtetime me vulë elektronike si dhe përmes sistemit SQDNE mund të sigurojnë dokumente për 
plotësimin e dokumentacionit shoqërues të shërbimit të kërkuar nga qytetari dhe nuk do t’i kërkohen më vetë qytetarit. Në këtë kuadër, trajnimi i punonjësve të administratës publike është i vazhdueshëm me qëllim 
aftësimin e tyre për ofrimin e shërbimeve cilësore dhe transparente për qytetarët.  Për periudhën Janar 2020 - Dhjetor 2020, janë trajnuar 2300 punonjës te administratës publike. 

Nën-aktiviteti 6.8.1
Zhvillimi i një sistemi efektiv për vlerësimin e trajnimit, që do të gjenerojë më shumë të dhëna lidhur me cilësinë e 
trajnimit, arritjen e objektivave dhe matjen e ndikimit të trajnimit në performancën individuale, të institucionit dhe të 
sistemit në tërësi

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM I 2018 TM IV 2020 (i) Vlerësime objektive dhe të pavarura periodike të cilësisë çdo 2 vjet;
(ii) të paktën 2 vlerësime të ndikimit të programeve të trajnimit çdo vit

ASPA ka vijuar me vlerësimin periodik.
 i) ASPA në përfundim të cdo trajnimi shpërndan formularët e vlerësimit të cilat plotësohen nga çdo pjesëmarrës. Edhe gjatë zhvillimit të trajnimeve online, ASPA ka vijuar me këtë proces. Formulari është anonim dhe 
vlerësimi është i ndarë në 3 seksione: 
 - Vlerësimi i përgjithshëm i trajnimit (dobishmërinë e trajnimit, shkalla e përfitimit të njohurive, vlerësimi i përmbajtes dhe sugjerime për nevoja të reja);
 - Vlerësimi i trajnerëve (fusha e ekspertizës, metodat e përdorura për përcjelljen e njohurive). Trajnerët vlerësohen nga pjesëmarrësit dhe nga monitorimi i menaxherëve që ndjekin trajnimin; 
 - Vlerësim për materialet e trajnimit dhe mënyrën e organizimit të tij nga ASPA, përfshirë edhe aspektet e organizimit online. Të dhënat e dala nga formularët e trajnimit përpunohen dhe rezultatet e tyre i shërbejnë ASPA-
s për përmirësimin e cilësisë së trajnimit.
 ii) ASPA planifikoi që do të bënte ndërhyrje në bashki nëpërmjet trajnimit për të ndikuar hartimin e buxhetit me qasje gjinore, dhe me qasje rome dhe egjiptiane. Trajnimi u organizua në kohën e duhur në mënyrë që t'i 
paraprinte procesit të planifikimit buxhetor dhe me qëllimin e qartë që të ndikonte këtë planifikim me sukses.U hartuan projektet e bashkive, u mbështetën me këshillim dhe kaluan me sukses projektet me qasje gjinore 
dhe rome e egjiptiane, sipas të dhënave më poshtë. (i) ASPA në bashkëpunim me Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo Onlus (CIES) me mbështetjen financiare të Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim 
(AICS) ka zhvilluar trajnimet me pushtetin vendor duke planifikuar paraprakisht që nëpërmjet trajnimit do të bëhej ndërhyrje në bashkitë për të ndikuar hartimin e buxhetit me qasje gjinore. U zhvilluan 20 webinare me 
kohëzgjatje 1.5 orë dhe 5 webinare me kohëzgjatje 3 orë, me 116 pjesëmarrës për “Financat e vetëqeverisjes vendore dhe buxhetimi i përgjithshëm gjinor në PBA”. Në përfundim të këtyre trajnimeve u monitoruan 
bashkitë për ndikimin dhe reflektimin e trajnimit në projekt-buxhetet e tyre. Bashkitë Himarë, Lushnje dhe Përrenjas reflektuan buxhetimin gjinor në buxhetet e tyre. (ii) ASPA në bashkëpunim me Programin e Bashkimit 
Evropian dhe Këshillit të Evropës ROMACTED ka zhvilluar trajnimet me 7 bashki Bashki të vendit,  Bashkinë Elbasan, Pogradec, Roskovec, Korcë, Vlorë, Fier, Përmet duke planifikuar paraprakisht që nëpërmjet trajnimit do 
të bëhej ndërhyrje në bashkitë për të ndikuar hartimin e buxhetit me qasje rome dhe egjiptiane. U zhvilluan webinare për Bashki të vendit,  Bashkinë Elbasan, Pogradec, Roskovec, Korcë, Vlorë, Fier, Përmet me 192 
pjesëmarrës. Në përfundim të këtyre trajnimeve u monitoruan bashkitë për ndikimin dhe reflektimin e trajnimit në projekt-buxhetet e tyre. Të 7 bashkitë perfshinë në buxhetin e tyre të paktën një nga projektet me qasje 
ndaj pakicave rome dhe egjiptiane të miratuara në planet vendore nga këshillat bashkiake. Impakti i planifikuar të trajnimit për mbështetjen e këtij procesi ka qenë pozitiv.

Nën-aktiviteti 6.8.2 Vendosja e kontakteve dhe bashkëpunimi me agjenci profesionale në fushën e kontrollit të cilësisë për 
edukimin/trajnimin me qëllim ngritjen e një sistemi për menaxhimin dhe vlerësimin e cilësisë së trajnimeve

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM II 2018 TM IV 2020 (i) Hulumtim i kryer;
(ii) Anëtarësimi në dy rrjete ndërkombëtare

ASPA po vijon hulumtimin për agjencitë partnere me të cilat mund të bashkëpunojë. Aktualisht ASPA ka në zbatim një dokument standartesh. ASPA ka miratuar Urdhrin Nr. 125 dt.31.12.2018 "Për pilotimin e 
standardeve të kontrollit të cilësisë". Në kuadrin e cilësisë pritet metodologjia e plotë e standarteve ISO 21001:2018 "Educational organizations —Management systems for educational organizations — Requirements 
with guidance for use".  Që prej vitit 2018 ASPA merr pjesë rregullisht në rrjetin zyrtar të shkollave të administratës publike të Bashkimit Evropian.  Për shkak të vështirësive që solli COVID-19 dhe ndryshimit të prioriteteve 
për kalimin tëresisht të shërbimeve online, u shty ky proces pasi veprimtaria mori vëmendje tjeter dhe solli nevojën e përshtatjes në kohë shumë urgjente me një realitet të ri.

Nën-aktiviteti 6.8.3 Zhvillimi i sistemeve dhe procedurave që plotësojnë standardet kombëtare/ndërkombëtare të kontrollit të cilësisë Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM II 2018 TM IV 2020 (i) Sigurimi i kontrollit të cilësisë së kurrikulave të trajnimit nëpërmjet sistemit të vlerësimit të kurrikulës (SVC);                                                                                                                                                  
(ii) Sistemi i kontrollit të cilësisë i përshtatur me standardet kombëtare/ndërkombëtare

ASPA ka një sistem vlerësimi kurrikule që në vitin 2018. Është rishikuar “Udhëzuesi për hartimin /rishikimin e kurrikulave”, si dhe zbatohet Metodologjia për vlerësimin e kurrikulës dhe Urdhrin "Për procedurat standarte 
të punës.
Në bashkëpunim me projektin IPA 2014 po mundësohet blerja e dokumentit të standarteve ISO 21001:2018 "Educational organizations —Management systems for educational organizations — Requirements with 
guidance for use". ISO 21001: 2018 dokument i cili specifikon kërkesat për një sistem menaxhimi për organizatat kur organizata:
a) duhet të tregojë aftësinë për të mbështetur përvetësimin dhe zhvillimin e kompetencave përmes mësimdhënies/trajnimit, mësimit ose hulumtimit;
b) synon të rrisë kënaqësinë e pjesëmarrësve të trajnimeve/proceseve mësimdhënëse, përfituesve të tjerë dhe stafit përmes aplikimit efektiv të sistemit të menaxhimit të vet, përfshirë proceset për përmirësimin e 
sistemit dhe sigurimin e konformitetit me kërkesat e pjesëmarrësve të trajnimit dhe proceseve mësimdhënëse dhe përfituesve të tjerë.  Megjithatë zbatimi i këtij dokumenti kërkon mbështetje me ekspertizë pasi baza 
ligjore nuk e mundëson shkollën që të kontraktojë këtë ekspertizë dhe me kapacitetet e veta nuk mund ta zhvillojë. 

Nën-aktiviteti 6.8.4
Zhvillimi i sistemeve që sigurojnë menaxhimin efektiv dhe efiçent të burimeve nëpërmjet mirëpërdorimit të burimeve 
njerëzore të brendshme të ASPA-s dhe ofrimit të shërbimeve për të tretët Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM I 2018 TM IV 2020

(i) Nr. i kurseve të trajnimit për institucione/pjesëmarrës jashtë shërbimit civil (me pagesë)
(ii) Nr. i konsulencave me qëllim sigurimin e të ardhurave

ASPA ka vijuar punën e nisur në vitin 2019 për aplikimin e tarifave ligjore të parashikuara në kuadrin ligjor. ASPA ka hartuar një metodologji për kostimin financiar të trajnimeve që zhvillon. Në vijim të komunikimit të 
vazhdueshëm me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, u miratua udhëzuesi plotësues nr.26, datë 8.07.2020 "Një shtesë dhe me disa ndryshime në udhëzimin plotësues nr.2, datë 20.01.2020 "Për zbatimin e buxhetit 
të vitit 2020" që mundësoi rregullimin e të ardhurave nga pagesat e personave jashtë shërbimit civil për pjesëmarrjen në trajnimet e ASPA.

Nën-aktiviteti 6.8.5 Zhvillimi i një sistemi modern për menaxhimin e informacionit lidhur me nevojat për trajnim sipas kuadrit të HRMIS Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM I 2018 TM IV 2020 Sistemi modern i informacionit i krijuar
ASPA ka marrë akseset e platformës TNA nga DAP. Në kuadër të projektit IPA 2014 “Zbatimi i reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike" eshte mundësuar ngritja e platformës për vlerësimin e nevojave për 
trajnim.

Nën-aktiviteti 6.8.6 Pasurimi dhe funksionimi i plotë i bibliotekës së ASPA (e-library) Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM I 2018 TM IV 2020 Qendra e bibliotekës dixhitale e ngritur në ambjentet e ASPA-s plotësisht funksionale Sistemi E-Library aksesohet përmes linkut e-library.aspa.gov.al dhe është bërë i mundur të kontrollohet databasa dhe informacionet që disponon platforma.

Nën-aktiviteti 6.8.7 Analizimi i kuadrit aktual ligjor, evidentimi i nevojave dhe hartimi i propozimeve përkatëse për rishikimet ligjore. Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM IV 2019 TM IV 2020

(i) Kuadri ligjor i analizuar
(ii) Evidentimi i nevojave
(iii) Propozimet për rishikime ligjore

Nën-aktiviteti është në proces.

Nën-aktiviteti 6.8.8
Analizimi i kapaciteteve institucionale të ASPA-s për evidentimin e nevojave dhe propozimet përkatëse në riorganizimin e 
strukturës për të mundësuar ushtrimin e plotë të misionit të institucionit si shkollë e administratës publike. Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM I 2019 TM IV 2019

Me Urdhrin e Kryeministrit nr. 106, dt.13.08.2020 "Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Shkollës Shqiptare të Administratës Publike" u miratua struktura e re e ASPA.  Në vijim, ASPA ndoqi procesin e 
transferimeve ku të gjithë punonjësit aktual u transferuan në pozicionet sipas strukturës së re. ASPA më pas ndoqi procedurat e tjera për fillimin e procedurave të rekrutimit për pozicionet e reja të krijuara ku u shpallën 
pranë portalit dap.gov.al 12 pozicione vakante të ASPA-s dhe u rekrutuan 7 nëpunës civilë.

Nën-aktiviteti 7.1.2 Miratimi i vendimeve të reja për pagat dhe zbatimi i strukturës së re Departamenti i Administratës Publike TM I 2020 TM IV 2021 Struktura e re e pagave e zbatuar Me miratimin e dokumentit të politikës së pagave do të përllogaritet dhe impakti buxhetor dhe do te miratohet reforma e pagave.

Hartimi dhe miratimi i një dokumenti për politikat në sistemin e pagave dhe miratimi i strukturës së re të pagave Departamenti i Administratës Publike

Dokumenti i Politikave është hartuar tashmë me mbështetje të projektit “Zbatimi i reformës së shërbimit civil në administratën publike”. Në dokument propozohet një sistem pagash sipas dispozitave të Ligjit për 
Nëpunësin Civil (2013) dhe akteve nënligjore përkatëse ku synohet një sistem pagash në përputhje me parimin e “pagës së barabartë për punë të barabartë” në të gjithë shërbimin civil, që do të rrisë në vijim 
efektshmërinë e performancës së sektorit publik dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara qytetarëve shqiptarë. Në këtë dokument është parashtruar dhe metoda e zbatimit, e cila duhet të jetë e mundshme/realiste dhe 
efikase nga pikëpamja e rritjes së kostove buxhetore. Lidhur me sistemin e pagave dhe implementimin e reformës së pagave - Departamenti i Administratës Publike me Mbështetjen e projektit IPA 2014 "Zbatimi i 
reformës së shërbimit civil në administratën publike" i cili ndër objektivat specifikë të tij përfshin forcimin e menaxhimit dhe kapacitetit mbikëqyrës të DAP-it në zbatimin e shërbimit civil dhe reformës së pagave, ka 
hartuar një studim analitik në mënyrë që të përcaktohet rruga për zbatimin e elementëve të rinj të sistemit të pagave të miratuar nga Ligji i Shërbimit Civil nr.152/2013.
Dokumenti i hartuar përmban pesë seksione:
1. Një studim analitik të sistemit aktual të pagave
2. Propozimet për klasifikimin e pagave, me alternativat
3. Propozimet për metodat, me opsione për zbatimin e sistemit të ri të pagave
4. Çështje të ndryshme 
5. Përfundime dhe rekomandime
Qëllimi kryesor i këtij dokumenti është të propozojë një sistem pagash në përputhje me përcaktimet në Ligjin për nëpunësin civil dhe në përputhje me aktet nënligjore. Gjithashtu ky dokument synon të propozojë një 
sistem page në përputhje me parimin e pagesës së barabartë për punë të barabartë për të gjithë shërbimin civil. Sisitemi i ri do të rrisë efektivitetin dhe performancën e sektorit publik dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara 
për qytetarët shqiptarë. Ky dokument përfshin dhe propozon metodat realiste dhe efektive në kosto në lidhje me implikimet që mund të ketë reforma në buxhet.
Struktura e re e pagës parashikon dy komponentë kryesorë: pjesën “fikse” të strukturës e përbërë nga paga bazë e kategorisë, shtesa për klasë dhe shtesa për kushte pune dhe pjesën “dinamike” të strukturës e cila 
ndikohet nga tre elementë: 
● formimi profesional – përfundimi me sukses i trajnimeve të detyrueshme për klasën përkatëse, krijimi i kushteve për realizimin e trajnimeve dhe ngritjen profesionale;
● vlerësimi i performancës – metodologjia për vlerësimin, ngritja e mekanizmave të vlerësimit;
● vjetërsia në shërbimin civil.
Referuar draft-dokumentit të politikës së pagave është bërë një përllogaritje paraprake mbi implikimin në buxhet bazuar në përllogaritjet e kryera vetëm për Ministrinë e Kulturës. Sipas llogaritjeve paraprake të kryera nga 
ekspertiza e projektit është vlerësuar implikimi buxhetor në nivelin 17.6 % në buxhetin e pagave për Ministrinë e Kulturës. Megjithatë deri në fund të vitit 2021 në bashkëpunim me Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë 
do të bëhet një përllogaritje më e detajuar e ndikimit financiar të kësaj reforme të rëndësishme në buxhet.

Dokumenti i politikave dhe rekomandimet për pagat i hartuarTM IV 2019TM IV 2018

Objektivi 7: Organizimi i sistemit të pagave në shërbimin civil duke u bazuar në vlerësimin e vendit të punës, të arritjeve vjetore të nëpunësve civilë dhe rezultateve në trajnimet e detyrueshme.

Aktiviteti 7.1
Rishikimi dhe miratimi i strukturës së re të pagave

Nën-aktiviteti 7.1.1

Aktiviteti 6.5  Rritja e nivelit të zbatimit të ligjit për nëpunësin civil dhe 
aplikimi i unifikuar i tij në njësitë e qeverisjes vendore

Aktiviteti 6.8
Forcimi i vazhdueshëm i ASPA si ofrues i trajnimeve për burimet njerëzore 

me synimin e përgatitjes dhe zhvillimit të një administrate publike 
eficiente



Nën-aktiviteti 7.1.3
Rishikimi i raporteve mes pagës maksimale dhe pagës minimale/mesatare në administratën publike, me qëllim ruajtjen e 
një piramide objektive të pagave dhe motivimin e pozicioneve drejtuese, si edhe diversifikimi i klasifikimit sipas 
përmbajtjes së punës

Departamenti i Administratës Publike TM I 2020 TM IV 2021 Raportet e pagës të rishikuara Realizimi i këtij nën-aktiviteti lidhet me aktivitete paraardhëse. Studimi analitik i politikës së pagave përcakton rrugën për zbatimin e elementeve të rinj të sistemit të pagave të miratuar nga Ligji i Shërbimit Civil 
nr.152/2013, dokument në të cilin janë parashtruar propozimet për klasifikimin e pagave, me alternativat përkatëse.

Nën-aktiviteti 8.1.1 Lehtësimi i procedurave të marrjes së shërbimeve në sportel, nëpërmjet miratimit të akteve ligjore për reduktimin/ 
eliminimin e dokumenteve dhe/ose procedurave të punës

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara TM II 2018 TM IV 2022 Numri i akteve ligjore të miratuara për reduktimin e dokumenteve

Gjatë periudhës raportuese janë hartuar specifikimet teknike për përzgjedhjen e kompanisë, e cila do të kryejë procesin e validimit. Pas vlerësimit nga komisioni kompania ndërkombëtare AAM Consulting ltd është 
përzgjedhur për të kryer këtë vlerësim. Institucionet e përfshira në këtë proces validimi janë: ASHK, ISSH, AQTN, DPD, DPSHTRR, DPGJC,  QSHA  me të cilët   janë zhvilluar takime në periudhën Korrik – Nëntor 2020 në një 
mesatare 3-4 të tilla për institucion. Intervistat janë kryer me qëllim monitorimin e gjëndjes aktuale të proceseve të punës dhe më pas kryerjen e analizave në bazë të një metodologjie të përcaktuar. Për shërbimet e 
analizuara, 63% e rekomandimeve për përmirësime relevante janë zbatuar plotësisht ose në formë të modifikuar:
• 60,82% të reformave Business Process Re-Engineering (BPR) të rekomanduara janë zbatuar sipas propozimit
• 2,22% e reformave BPR janë miratuar në formë të modifikuar
Vlen të theksohet se gjatë reformës së BPR, qeveria shqiptare ka miratuar disa dokumente ligjore që prekin të gjitha kategoritë e shërbimeve dhe mënyrën e ofrimit të tyre si më poshtë:
1.   Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 495, 13.09.2017 – për vlefshmërinë dhe veçoritë (nënshkrimin dhe vulën elektronike) të dokumenteve elektronike administrative;
2.   Urdhri i Kryeministrit nr. 158, 25.11.2019 – urdhri i përgatitjes së institucioneve për aplikimin online të shërbimeve të tyre duke filluar nga 01.01.2020; 
3.   Urdhri i Kryeministrit nr. 43, 15.01.2020 – për qarkullimin e dokumenteve me SQDNE. 

Si përfundim, të 70 shërbimet e marra në vlerësim në këtë Raport Përfundimtar janë përmirësuar në masë të konsiderueshme.

Nën-aktiviteti 8.1.2 Standardizimi nga ADISA i formularëve të aplikimit për shërbimet publike Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara TM I 2018 TM IV 2022 Numri i formularëve të standardizuar 19 formularë të rinj për 6 institucione, duke kapur shifrën e përgjithshme prej 354 formularësh për 47 institucione.

Nën-aktiviteti 8.1.3
Shtimi i numrit të shërbimeve për të cilat informacioni ofrohet nëpërmjet 3 sistemeve alternative (internetit, mobile app, 
call center) të ngritur nga ADISA Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara TM I 2018 TM IV 2022

(i) Numri i shërbimeve për të cilët ofrohet informacion nëpërmjet faqes së internetit;
(ii) Numri i shërbimeve për të cilët ofrohet informacion në ADISA Mobile App;
(iii) Numri i shërbimeve për të cilët ofrohet informacion në Call Center ADISA

(i)61 kartelave informative për 5 institucione duke arritur një total prej 1134 kartela informative për 63 institucione.
(ii)61 kartelave informative për 5 institucione duke arritur një total prej 1134 kartela informative për 63 institucione.
(iii)61 kartelave informative për 5 institucione duke arritur një total prej 1134 kartela informative për 63 institucione.

Nën-aktiviteti 8.2.1 Lehtësimi i procedurave të marrjes së shërbimeve nga biznesi dhe qytetarët, në institucionet e administratës publike, 
nëpërmjet shtimit të shërbimeve me vulë dixhitale

Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit TM I 2018 TM IV 2020 (e në vijim) Nr. i shërbimeve elektonike (nivel 4) me vulë dixhitale në portalin e-Albania

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 portalin e-Albania ofrohen 46 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 150 
institucione dhe mbi 9,000 përdorues të regjistruar ne modulin e administratës publike.

Nën-aktiviteti 8.2.2 Modernizimi i shërbimeve publike nëpërmjet ofrimit të tyre elektronikisht në portalin qeveritar e-albania Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit TM I 2018 TM IV 2020 (e në vijim) Nr. i shërbimeve elektronike që ofrohen në portalin qeveritar e-albania

Portali qeveritar e-Albania vepron si një pikë e vetme për ofrimin e shërbimeve publike të institucioneve qeveritare, duke shërbyer kështu si një pikë e vetme hyrëse për qytetarët 24/7. Portali, i cili aktualisht ofron më 
shumë se 1021 shërbime elektronike, është i lidhur me Platformën Qeveritare të Ndërveprimit që është arkitektura themelore që lejon ndërveprimin midis 55 sistemeve elektronike të institucioneve publike. Nëpërmjet 
Platformës Qeveritare të Ndërveprimit mundësohet plotësimi automatik i 66% të fushave në format e aplikimeve online, e cila realizohet nëpërmjet ndërveprimit dhe shkëmbimit të të dhënave në kohë reale ndërmjet 
sistemeve elektronike.

Aktiviteti 8.3
Krijimi i një mekanizmi që u mundëson qytetarëve të japin mendimin mbi 

cilësinë e shërbimeve elektronike në portalin e-albania Nën-aktiviteti 8.3.1
Zbatimi i funksionalitetit të vlerësimit me yje të cilësisë së shërbimit për të gjitha shërbimet elektronike të portalit e-
albania Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit TM I 2018 TM IV 2020 (ne vijim) Nr. i shërbimeve elektronike të pajisura me opsionin e vlerësimit me yje të cilësisë së shërbimit

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 684,500 vlerësime nga qytetarët dhe bizneset. Vlerësimi mesatar për shërbimet elektronike të përdorura është 8.8.
1021 shërbime elektronike të pajisura me opsionin e vlerësimit me yje të cilësisë

Nën-aktiviteti 8.4.1
Identifikimi në mënyrë periodike i nevojave për trajnim nëpërmjet organizimit të procesit të Analizës së Nevojave për 
Trajnim (ANT) Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM I 2018 TM IV 2020

(i) Metodologjia e vlerësimit të nevojave e hartuar dhe e miratuar;
(ii) Vlerësimi i nevojave gjithëpërfshirëse për trajnim çdo 3 vjet;
(iii) Vlerësimi i nevojave specifike për trajnim çdo vit;
(iv) Raport përmbledhes i nevojave për trajnim

Metodologjia e vlerësimit të nevojave per trajnim (VNT) është hartuar dhe miratuar. Vlerësimi i nevojave gjithëpërfshirëse për trajnim u zhvillua ne vitin 2018 dhe vlerësimi i rradhës i nevojave u zhvillua në dhjetor 2020. 
Përvec vlerësimit të përgjithshëm të nevojave, ASPA zhvillon edhe vlerësimin specifik të nevojave për trajnim. Në fund të vitit 2019 u është dërguar shkresë institucioneve për nevojat specifike për hartimin e kalendarit 
2020. Kalendari 2020 është konsultuar edhe me Departamentin e Administratës Publike. 
Në dhjetor të vitit 2020 nisi procesi i vlerësimit të nevojave për periudhën 2021-2022. ASPA e zhvilloi këtë proces për pushtetin qendror në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike, ndërkohë që zhvilloi 
edhe VNT për pushtetin vendor dhe institucionet e pavarura. ASPA zhvilloi vlerësimin e nevojave për trajnim në katër fusha për periudhën 2021-2020 : (i) vlerësim i  përgjithshëm i nevojave për trajnim për të gjitha 
pushtetet; (ii) vlerësimin e nevojave për trajnim për drejtuesit dhe anëtarët e të gjitha grupeve ndërinstitucionale të punës për Integrimin Evropian; (iii) vlerësimin e nevojave në fushën e antikorrupsionit dhe (iv) 
vlerësimin e nevojave për trajnim të njësive të vetëqeverisjes vendore për planifikimin dhe buxhetimin e përgjegjshëm gjinor. Në përfundim të zhvillimit të këtij procesi të vlerësimit të nevojave janë hartuar edhe raportet 
përkatëse. 

Nën-aktiviteti 8.4.2
Ofrimi i një nr. më të madh të trajnimeve në fushën e integrimit evropian në përputhje me hapjen e procesit të 
negociatave Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM I 2018 TM IV 2020 Rritja e përqindjes që zënë programet e trajnimit në fushën e Integrimit Evropian nga 30% në vitin 2018 në 50% në vitin 2020

Në vitin 2018 ASPA ka ofruar 2 module në fushën e integrimit evropian, ndërsa në vitin 2020 ka ofruar  6 module, pra 3-fishin e tyre.  Këto janë 6 module të hartuara me buxhetin e ASPA, ndërkohë që në bashkëpunim me 
projektin Bashki për në Evropë janë hartuar edhe 3 module në fushën e integrimit evropian specifikisht për pushetin lokal.  ASPA ka trajnuar në fushën e integrimit evropian 2730 pjesëmarrës në vitin 2020 pra, 78% më 
shumë se në vitin 2019 ku u trajnuan 1534 pjesëmarrës dhe 105% më shumë se në vitin 2018 gjatë të cilit u trajnuan 1332 pjesëmarrës. Gjatë vitit 2020 integrimi evropian është mbuluar me 6 module. Përvec ketyre 
moduleve, në kuadër të procesit të hapjes së negociatave janë zhvilluar trajnime specifike për anëtarët e grupeve ndërsektoriale të punës për integrimin evropian (GNPIE) për 6 kapituj të ACQUIS lidhur me Analizën e 
Mangësive Ligjore (Kapitulli 1 Lëvizja e lirë e mallrave; Kapitulli 3 E drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar shërbim; Kapitulli 20 Ndërmarrjet dhe politikat industriale; Kapitulli 28 Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit 
publik; Kapitulli 25 Shkenca dhe kërkimi shkencor dhe Kapitulli 18  Statistikat )  dhe për 4 nga këto kapituj janë zhvilluar trajnime mbi Analizën e Mangësive Administrative dhe Institucionale.  Gjithashtu, gjatë vitit 2020 u 
trajnuan në fushën e integrimit evropian në mënyrë të dedikuar edhe pjesëmarrës nga pushteti vendor.

Nën-aktiviteti 8.4.3 Përditësimi dhe zhvillimi i kapaciteteve trajnuese të ekspertëve (trajnerëve) Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM I 2018 TM IV 2020
(i) Bazë të dhënash tërësisht e përditësuar;
(ii) Raporte vjetore nga baza e të dhënave;
(iii) Realizimi i të paktën 1 programi Trajnim Trajnerësh (ToT) në vit

(i) Bazë të dhënash tërësisht e pëditësuar për trajnerët, me të dhënat dhe raportet e vlerësimit.
(ii) Sa i përket përditësimit dhe zhvillimit të kapaciteteve trajnuese të ASPA, gjatë 6 mujorit të parë të vitiit 2020 janë zhvilluar Trajnime për Trajner që lidhen drejtëpërdrejtë me trajnimin: (i) trajnim per trajnerë për 
Didaktikën e kurrikulës dhe sigurimi i cilësisë me mbështetjen e projektit IPA 2014;  (ii) trajnim për trajnerë për vlerësimin e nevojave të trajnimit me mbështetjen e Këshillit të Evropës; (iii) trajnim për trajnerë për 
përdorimin e platformave të trajnimeve online që ASPA përdor dhe për interaktivitetin e trajnimeve online. Për të mbështetur procesin e kalimit të trajnimeve nga klasë në online, u zhvilluan rreth 32 trajnime  (sesione 
online) me grupe trajnerësh dhe sipas rasteve individualisht,  për përdorimin e platformave, për përshtatjen e trajnimeve online duke mbajtur në vëmendje interaktivitetin me pjesëmarrësit si edhe çdo element tjetër që 
ndikon në cilësinë e trajnimit online. Për të mbështetur interaktivitetin e trajnimeve online, me trajnerët e ASPA u zhvilluan edhe trajnime për teknologjinë: përdorimin e mjeteve të ndryshme për të ruajtur cilësinë e 
trajnimit, interaktivitetin dhe efektivitetin e tij.

Nën-aktiviteti 8.4.5
Zhvillimi i planeve vjetore për trajnimin e drejtuesve të nivelit të mesëm dhe të lartë – bazuar në ofertën e trajnimit për 
TND Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM II 2018 TM IV 2020

(i) Plani vjetor i trajnimit për menaxherët e nivelit të lartë i hartuar dhe miratuar;
(ii) Nr. i kurseve të trajnimit të zhvilluara;
(iii) Niveli i kënaqshmërisë të pjesëmarrësve të kursit 80%

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike përfundoi pilotimin e programit të trajnimit për kalimin nga Trupa e Nivelit të Lartë Drejtues. Sipas kërkesës së Departamentit të Administratës Publike ky program u pilotua me 
anëtarë ekzistues të Trupës së Nivelit të Lartë Drejtues dhe do të jetë i detyrueshëm për frekuentim në masën 70%. 
Programi i trajnimit vijoi duke respektuar modulet dhe orët e trajnimit të parashikuara në fillim të tij. Pas masave dhe punës intensive të zhvilluar për përdorimin e platformave online dhe përshtatjen e programit online, 
trajnimet rifilluan në dt. 12 Maj 2020 ne platformën online Go To Meeting të ASPA. 
Kohëzgjatja e parashikuar për modulet është ruajtur duke e përshtatur në trajnime online. Një modul i parashikuar 3 orë trajnimi në klasë, zhvillohet në dy webinare nga 90 minuta. Përveç moduleve të parashikuara në 
program, këtij target grupi iu ofrua edhe trajnimi “Statistika si mjet për të ndihmuar vendimmarrjen dhe për të argumentuar vendimet e marra” në dt. 18 qershor 2020. Sesionet e trajnimit kanë përfunduar me sukses në 
tetor të vitit 2020.

Nën-aktiviteti 8.4.6 Vlerësimi i qasjeve alternative në lidhje me trajnimin e drejtuesve duke përfshirë edhe qasjen e bazuar tek kompetenca 
dhe pilotimi i saj në institucione të caktuara

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM II 2018 TM IV 2020 (i) Qasja e trajnimit e përcaktuar dhe e pilotuar brenda TM II 2019
(ii) Raporti i vlerësimit mbi qasjet alternative i hartuar

Programi i Trupës së Nivelit të Lartë Drejtues i ofruar për Trupën aktuale ekzistuese ka qasje kompetence. Ky Program ka nisur në tetor të vitit 2019 dhe ka përfunduar me sukses në tetor të vitit 2020. Ndërkohë po vijon 
puna edhe në bazë të procesit të rishikimit të përshkrimeve të punës.

Nën-aktiviteti 8.4.7 Rritja e numrit të moduleve të trajnimeve të realizuara nëpërmjet platformës e-learning Shkolla Shqiptare e Administratës Publike TM I 2018 TM IV 2020 30% e trajnimeve realizohen nëpërmjet kësaj platforme

ASPA nga muaji Prill 2020 ofron shërbimin e-learning nëpërmjet platformave Gotowebinar, Gotomeeting, Zoom. ASPA zhvillon kurse online dhe webinare nëpërmjet platformave online. Në platformën Learning 
Management System (LMS) u zhvillua trajnimi për Kodin e Procedurave Administrative. Në këtë platformë, me mbështetjen e projektit “Zbatimi i reformës së shërbimit civil në administratën publike", u zhvilluan me 
sukses 8 javë trajnime mbi Kodin e Procedurave Administrative, me përfaqësues të administratës shtetërore nga Kryeministria, ministritë e linjës dhe institucionet e tyre të varësisë. Ekipi i trajnerëve përshtati metodat e 
të nxënit online, duke kombinuar kurrikulën online për KPA nëpërmjet një platforme të posaçme trajnimi për administratën shqiptare dhe trajtimin e rasteve praktike nëpërmjet platformës Zoom. U mundësua trajnimi i 
mbi 150 punonjësve publikë mbi parashikimet e KPA. Gjithashtu me mbështetjen e projektit IPA 2014 po punohet për hartimin e metodologjisë për hartimin e kurrikulës e-learning. 

TM III 2018 TM IV 2021 Modeli i zhvillimit i pilotuar në 50% të institucioneve

Aktiviteti 8.2
Derregullimi, si masë për reduktimin drastik të dokumenteve të
kërkuara nga qytetarët/bizneset dhe kalimin në një nivel të ri të

modernizimit dhe dixhitalizimit të tyre

Aktiviteti 8.4 Krijimi i kushteve dhe procedurave për zbatimin me transparencë dhe 
objektivitet të promovimit në karrierë në shërbimin civil

Objektivi 8: Procedura të thjeshtuara për ofrimin e shërbimeve, duke lehtësuar komunikimin me publikun dhe shmangur korrupsionin.

Aktiviteti 8.1
Ri-inxhinierimi i shërbimeve publike, si një masë e nevojshme për 

thjeshtimin e procedurave administrative dhe uljen e numrit të hapave që 
duhet të ndërmarrin qytetarët dhe personeli mbështetës

Trajnimi i vazhdueshëm është ofruar për të gjithë institucionet dhe shifrat tregojnë rritje në të gjitha fushat. Gjatë vitit 2020 ASPA ka të dhënat si më poshtë:
• Rritje e numrit të pjesëmarrësve ndër vite. Në vitin 2020 ASPA ka trajnuar 20 106 pjesëmarrës, pra 19.3% më shumë se në vitin 2019 gjatë të cilit ka trajnuar 16 217 pjesëmarrës dhe 42.2% më shumë se në vitin 2018 
gjatë të cilit ka trajnuar 11 603 pjesëmarrës. 
• Në vitin 2020 është rritur numri i drejtuesëve të administratës që kanë marrë pjesë në trajnime.
ASPA ka pasur një numër më të lartë të pjesëmarrësve në kategoritë drejtuese në të treja pushtetet. Në vitin 2020 ASPA ka pasur 4869 pjesëmarrës nga kategoritë drejtuese ose 168% më shumë krahasuar me vitin 2019, 
gjatë të cilit ka pasur 1817 pjesëmarrës.
• Gjatë vitit 2020 është rritur numri i pjesëmarrësve nga pushteti vendor.
ASPA ka pasur rritje të numrit të pjesëmarrësve nga pushteti vendor në të gjitha kategoritë. Në vitin 2020 kanë marrë pjesë 6130  pjesëmarrës ose 27% më shumë se në vitin 2019 gjatë të cilit kanë marrë pjesë 
4827pjesëmarrës.
• Gjatë vitit 2020 është rritur numri i pjesëmarrësve nga pushteti qendror.
ASPA ka pasur rritje të numrit të pjesëmarrësve nga pushteti qendror në të gjitha kategoritë. Në vitin 2020 kanë marrë pjesë 11490 pjesëmarrës ose 25% më shumë se viti 2019 gjatë të cilit kanë marrë pjesë 9170 
pjesëmarrës. 
• Gjatë vitit 2020 është rritur numri i pjesëmarrësve nga institucionet e pavarura.
Në vitin 2020 kanë marrë pjesë 2075 pjesëmarrës ose 12% më shumë se viti 2019 gjatë të cilit kanë marrë pjesë 1854 pjesëmarrës. 
ASPA ka mbledhur dhe analizuar mendimin e pjesëmarrësve në trajnimet online. Nga 4688 pyetësorë të plotësuar 99.21% janë përgjigjur se kanë interes të ndjekin webinar tjetër të ASPA. Nga 4694 pyetësorë të 
plotësuar 86.36% janë përgjigjur se e vlerësojnë webinarin që kanë ndjekur me “shumë mirë”. Nga 4704 pyetësorë të plotësuar 78.03% janë përgjigjur se pritshmëritë e tyre për webinarin që kanë ndjekur janë realizuar 
plotësisht. 
• Gjatë vitit 2020 është rritur numri i pjesëmarrësve nga bashkitë e vogla dhe të largëta. 
ASPA gjatë vitit 2020 ka trajnuar 2498 pjesëmarrës nga bashkitë e mëdha ose 43.2% më shumë se në vitin 2019 gjatë të cilit ka pasur 1744 pjesëmarrës. ASPA gjatë vitit 2020 ka trajnuar 3632 pjesëmarrës nga bashkitë e 
vogla ose 17.8% më shumë se në vitin 2019 gjatë të cilit ka pasur 3083 pjesëmarrës. 
ASPA gjatë vitit 2020 ka trajnuar 4458 pjesëmarrës nga bashkitë e largëta ose 42.7% më shumë se në vitin 2019 gjatë të cilit ka pasur 3124 pjesëmarrës. ASPA gjatë vitit 2020 ka trajnuar 1672 pjesëmarrës nga bashkitë e 
afërta, ndërsa në vitin 2019 ka pasur 1703 pjesëmarrës. Gjatë këtij viti është rritur pjesëmarrja e bashkive të largëta për shkak të shërbimeve online duke ju dhënë mundësinë pavarësisht largësisë gjeografike dhe 
vështirësive të tjera të marrin pjesë në shërbimet që ASPA ofron.
• Pilotimi i programit të trajnimit për kalimin nga Niveli i mesëm drejtues në Trupën e Nivelit të Lartë Drejtues. 
Ky Program ka përfunduar me sukses dhe do të përmbyllet me një konferencë ku do të prezantojnë pjesëmarrësit e këtij trajnimi. Kjo konferencë pritet të zhvillohet në fillim të vitit 2021. 
• Zhvillimi i trajnimit për të gjithë nëpunësit që i përfundon periudha e provës në vitin 2020. 
ASPA ka zhvilluar trajnimin e të gjithë nëpunësve në periudhë prove të cilëve iu përfundonte kjo periudhë brenda vitit 2020. 
• ASPA ka trajnuar në fushën e integrimit evropian 2730 pjesëmarrës në vitin 2020 pra, 78% më shumë se në vitin 2019 ku u trajnuan 1534 pjesëmarrës dhe 105% më shumë se në vitin 2018 gjatë të cilit u trajnuan 1332 
pjesëmarrës.
• ASPA gjatë vitit 2020 ka trajnuar në fushën e barazisë gjinore 535 pjesëmarrës ose 166% më shumë se në vitin 2019 gjatë të cilit u trajnuan 201 pjesëmarrës.
• ASPA ka trajnuar në fushën e financave publike 344 pjesëmarrës gjatë vitit 2020, ndërsa në vitin 2019 ka trajnuar 337 pjesëmarrës. 
• ASPA ka trajnuar në fushën e prokurimit publik 971 pjesëmarrës gjatë vitit 2020 ose 85% më shumë se në vitin 2019 gjatë të cilit ka trajnuar 524 pjesëmarrës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• ASPA ka trajnuar gjatë viti 2020 në fushën e teknologjisë 705 pjesëmarrës.
• ASPA ka trajnuar gjatë viti 2020 në fushën e zhvillimit personal 587 pjesëmarrës.
• ASPA ka trajnuar gjatë vitit 2020 në fushën e menaxhimit të organizatës 2403 pjesëmarrës.
• ASPA gjatë viti 2020 ka trajnuar ne lidership 250 pjesëmarrës ose 175% më shumë krahasuar me vitin 2019, gjatë të cilit ka trajnuar 91 pjesëmarrës. Në këta 250 pjesëmarrës 10 kanë qenë nga kategoria e lartë 
drejtuese, 28 nga kategoria e mesme drejtuese, 41 nga kategoria e ulët drejtuese dhe 170 nga kategoria ekzekutive. 
• ASPA gjatë vitit 2020 ka trajnuar 3273 pjesëmarrës për ciklin e punës në administratën publike në fushat: planifikim strategjik; politikëbërje; statistikë; mikro-makroekonomi; advokim; menaxhim i projektit; hartim dhe 
monitorim buxheti; teknikë legjislative; prokurim publik; audit dhe kontroll financiar; koncesione; analizë rregullatore e impaktit; vendimarrje dhe investime publike.
• ASPA ka trajnuar gjatë viti 2020 në fushën e zhvillimit personal 587 pjesëmarrës.
• ASPA ka trajnuar gjatë vitit 2020 në fushën e menaxhimit të organizatës 2403 pjesëmarrës.
• ASPA gjatë viti 2020 ka trajnuar ne lidership 250 pjesëmarrës ose 175% më shumë krahasuar me vitin 2019, gjatë të cilit ka trajnuar 91 pjesëmarrës. Në këta 250 pjesëmarrës 10 kanë qenë nga kategoria e lartë 
drejtuese, 28 nga kategoria e mesme drejtuese, 41 nga kategoria e ulët drejtuese dhe 170 nga kategoria ekzekutive. 
• ASPA gjatë vitit 2020 ka trajnuar 3273 pjesëmarrës për ciklin e punës në administratën publike në fushat: planifikim strategjik; politikëbërje; statistikë; mikro-makroekonomi; advokim; menaxhim i projektit; hartim dhe 
monitorim buxheti; teknikë legjislative; prokurim publik; audit dhe kontroll financiar; koncesione; analizë rregullatore e impaktit; vendimarrje dhe investime publike.

Nën-aktiviteti 8.4.4 Zbatimi i metodologjisë së hartuar nga ASPA për zhvillimin e vazhdueshëm profesional në institucionet e administratës 
shtetërore

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike



Aktiviteti 9.1
Diversifikimi i kanaleve të ofrimit të shërbimeve elektronike të portalit 

qeveritar e-albania Nën-aktiviteti 9.1.1 Shtimi i entiteteve që ofrojnë shërbimet elektronike të portalit e-albania Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit TM II 2018 TM IV 2020 (e në  vijim) Nr. i entiteteve që ofrojnë shërbimet elektronike të portalit e-albania
Aktualisht janë 64 institucione që ofrojnë shërbime elektronike për qytetarët, bizneset dhe nëpunësit e administratës publike duke lehtësuar ndjeshëm burokracitë, përmirësuar cilësinë dhe transparencën e ofrimit të 
shërbimeve publike. 

Nën-aktiviteti 9.2.1 Vijimi i procesit të dixhitalizimit të regjistrave themeltarë të institucioneve të qeverisjes qendrore Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit TM I 2019 TM IV 2020 (e në vijim) Nr. i regjistrave të dixhitalizuar (*TBD nr regjistrave sipas viteve për t'u përcaktuar) 1, (skanim dhe indeksim i regjistrave fizike) 

Nën-aktiviteti 9.2.2
Shtimi i sistemeve të institucioneve të lidhura në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit, për të: (i)mundësuar 
komunikimin në kohë reale me njëra-tjetrën, (ii) lehtësuar aplikimet online si dhe (iii) reduktuar dokumentet shoqëruese 
në sportele

Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit TM IV 2018 TM IV 2020 (e në vijim) Nr. i institucioneve të lidhura në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit
Për sa  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, 53 sisteme elektronike janë të lidhura në Platformën Qeveritare të Ndërveprimit dhe shkëmbejnë të dhëna në kohë reale. 

Nën-aktiviteti 9.2.3
Zhvillimi i sistemeve të reja të institucioneve që nuk kanë sistem të brendshëm përpunimi të aplikimeve dhe dosjeve me të 
dhënat e qytetarëve (sistemet backend). Zhvillimi i sistemeve të përpunimit të aplikimeve dhe dosjeve me të dhënat e 
qytetarëve (sistemet backend), për institucionet ku këto sisteme mungojnë.

Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit TM I 2019 TM IV 2020 (e në vijim) Nr. i sistemeve të reja back-end të zhvilluara 5 sisteme të reja elektronike për institucionet e administratës shtetërore

Aktiviteti 9.3
Zhvillimi dhe përdorimi i një sistemi të integruar TIK për sportelet e 

ofrimit të shërbimeve të institucioneve qendrore për qytetarët Nën-aktiviteti 9.3.1 Përfshirja e shërbimeve të reja elektronike në Modulin "ONE STOP SHOP" për nëpunësit qeveritarë" Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit TM II 2018 TM IV 2020 (e në vijim) Nr. i shërbimeve të reja të përfshira në modul 8 shërbime të reja me vulë elektronike gjatë Janar - Dhjetor 2020 janë implementuar në modulin "ONE STOP SHOP për nëpunësit qeveritarë"

Nën-aktiviteti 10.1.1 Trajnimi i administratës publike për zbatimin e kodit të procedurave administrative sipas kurrikulës së ASPA Shkolla Shqiptare e Administratës Publike Ministritë e Linjës/Njësitë e Qeverisjes Vendore TM II 2018 TM IV 2020 Nr. i nëpunësve të trajnuar
Shkolla Shqiptare e Administratës Publike gjatë vitit 2020 ka trajnuar 1157 pjesëmarrës për Kodin e Procedurave Administrative. Në klasë ky modul ka qenë 2 ditor dhe deri në muajin Mars 2020 ka trajnuar 172 nëpunës 
të Administratës Publike. Gjatë periudhës Prill - Qershor trajnimi ka vijuar online ku janë trajtuar tema specifike pjesë të modulit Kodi i Procedurave Administrative.  

Nën-aktiviteti 10.1.2 Aplikimi i instrumenteve të rinj për të përmirësuar kulturën organizative në institucionet shtetërore Departamenti i Administratës Publike Shkolla Shqiptare e Administratës Publike/Ministritë e linjës TM III 2018 TM IV 2021 Nr. i punonjësve të cilët marrin trajnime specifike (coaching, mentoring, etc)

Përgjatë këtij viti për shkak të situatës së jashtëzakonshme të krijuar nga virusi COVID-19, institucionet më shumë se kurrë patën nevojë të reagonin shpejt dhe ndryshe me qëllim vijimin e punës në institucione. Gjatë 
kësaj periudhe ndryshoi në tërësi mënyra e organizimit të punës në institucionet publike, duke aplikuar të punuarit nga shtëpia. Për të organizuar punën, Departamenti i Administratës Publike hartoi një rregullore tip, për 
ta përdorur më pas të gjitha institucionet e administratës shtetërore. Në mbështetje të mënyrës së re të organizimit të gjithë punonjësit morën trajnime të veçanta për të mundësuar vijueshmërinë e punës.  "ASPA ka 
identifikuar në trupin e trajnerëve trajnerët të cilët mund të zhvillojnë coaching dhe mentoring dhe të cilët janë të çertifikuar për t'i zhvilluar ato. Aktualisht kjo mundësi i është propozuar TND me të cilët ASPA pilotoi 
programin e trajnimit. 
APSA ka ofruar coaching per trajnerët e saj me kuadër të rritjes së kapaciteteve. Gjithashtu në kuadër të kurseve online që ka zhvilluar ka ofruar coaching individual për të gjithë pjesëmarrësit. "

Nën-aktiviteti 10.1.3 Zbatimi i programit 'Young Civil Servant Scholarship Scheme' dhe qëndrueshmëria e kësaj praktike Departamenti i Administratës Publike
Kryeministria/Shkolla Shqiptare e Administratës Publike 
/Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme TM IV 2020 TM IV 2022 Nr. i nëpunësve pjesëmarrës në skemë Realizimi i këtij aktiviteti është shtyrë për shkak të pandemisë COVID-19 dhe parashikohet në 2021 me fondin European Union Integration Facility me mbështetje të Bashkimit Evropian.

Nën-aktiviteti 11.1.1 Plotësimi me programet e transparencës për të gjitha institucionet e administratës qendrore Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale

TM I 2018 TM IV 2022 Numri i institucioneve qendrore me programe transparence të miratuara 

Zyra e Komisionerit ka monitoruar publikimin e programeve të transparencës në faqet zyrtare të autoriteteve publike. Nga monitorimi i fundit online të 417 autoriteteve publike rezultoi se 239 prej tyre e kanë publikuar 
programin e transparencës. Zyra e Komisionerit ka hartuar dhe vënë në zbatim 2 instrumente të reja monitorimi të transparencës proaktive të autoriteteve publike. Instrumenti i parë është i dedikuar për njësitë e 
vetëqeverisjes vendore ndërsa instrumenti i dytë është i dedikuar për institucionet qendrore dhe të varësisë. Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në përputhje me nenin 
5 të Ligjit nr.119/2014 ka miratuar Urdhrin nr.187, datë 18.12.2020 “Për Miratimin e Programit të Transparencës të Rishikuar” dhe Urdhrin nr. 188, datë 18.12.2020 “Për Miratimin e Regjistrit të Kërkesave dhe 
Përgjigjeve të Rishikuar”, publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 224, datë 22.12.2020. Autoritetet Publike kanë detyrimin për zbatimin e tij brenda datës 31.03.2021.

Nën-aktiviteti 11.1.2 Hartimi i programeve model të transparencës për pushtetin vendor Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale

TM II 2018 TM I 2019 Botimi i Programit Model të Transparencës në Fletoren Zyrtare Me urdhrin nr. 211, datë 11.09.2018 Komisioneri ka miratuar programin model të transparencës për njësitë e vetëqeverisjes vendore, i cili gjendet në linkun 
http://www.idp.al/wpcontent/uploads/2018/09/Programi_i_Transparences_Pushteti_Vendor.pdf.  Ky program është publikuar dhe në fletoren zyrtare nr. 133, datë 17.09.2018. 

Nën-aktiviteti 11.1.3 Trajnimi i 61 koordinatorëve të së drejtës për informim në pushtetin vendor Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale

TM I 2019 TM IV 2019 61 koordinatorë të trajnuar Janë trajnuar koordinatorët e të drejtës për informim për njësitë e vetëqeverisjes vendore në bashkëpunim me IDM dhe projekti STAR2 për të gjithë koordinatorët e bashkive. 

Nën-aktiviteti 11.1.4 Të gjitha bashkitë miratojnë dhe zbatojnë programet e transparencës
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale TM I 2019 TM IV 2022 Numri i bashkive me programe transparence të miratuara/61 bashki në total

Nga monitorimi i fundit online i faqeve zyrtare gjatë vitit 2020,  rezultoi se 49 NJQV kanë vënë në zbatim Programin Model të Transparencës për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore.

Pjesa tjetër e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore (NJQV) nuk kanë të publikuar programin në përputhje me programin model të transparencës për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore. Mbas kryerjes së 11 hetimeve 
administrative në lidhje me zbatimin e programit të transparencës, Zyra e Komisionerit ka marrë 3 vendime me sanksion gjobe për NJQV të cilat nuk e kanë publikuar programin e transparencës sipas Urdhrit  nr. 211 datë 
20.09.2018, “Për miratimin e programit model të transparencës për njësitë e vetëqeverisjes vendore” të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Gjithashtu  Zyra e Komisionerit ka  
vendosur 17 rekomandime për rishikimin/përditësimin e programit të transparencës si dhe pasqyrimin në këtë të fundit të të gjithë kategorive të informacionit të detyrueshëm për tu bërë publik në përputhje me nenin 7 
të ligjit nr.119/2014 "Për të drejtën e informimit" dhe urdhrin e mësipërm.

Nën-aktiviteti 11.2.1 Vënia në funksion të plotë i regjistrit qendror të kërkesave dhe përgjigjeve Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale

Në proces (nisur në 2017) TM IV 2022 Regjistri qendror i kërkesave dhe përgjigjeve në funksion të plotë
Zyra e Komisionerit iu drejtua përsëri Autoriteteve të Pavarura me shkresën nr. 613 Prot., Datë 02.06.2020 dhe 54 njësive të vetëqeverisjes lokale me shkresën nr. 614 Prot., Datë 02.06.2020 me qëllim marrjen e masave 
të nevojshme për instalimin e regjistrit elektronik. Në përgjigje të kësaj nisme 28 autoritete publike instaluan regjistrin elektronik të kërkesave dhe përgjigjeve duke e cuar në 59 numrin total të autoriteteve publike që e 
kanë instaluar regjistrin. Komisioneri do të vazhdojë përpjekjet e tij për të nxitur autoritetet publike të ndërmarrin masat e duhura për të instaluar regjistrin qendror me buxhetin e tyre. 

Nën-aktiviteti 11.2.2
Trajnimi i koordinatorëve për të drejtën e informimit lidhur me përdorimin e regjistrit qendror të kërkesave dhe 
përgjigjeve. 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale TM IV 2020 TM IV 2022 Të gjthë koordinatorët të trajnuar Janë trajnuar koordinatorët dhe stafi IT i 28 institucioneve të reja ku është instaluar aktualisht regjistri. Gjithashtu është vazhduar me trajnimin e koordinatorëve të rinj të caktuar rishtazi pranë autoriteteve publike. 

Aktiviteti 11.3

Rishikimi i zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit me synim 
përmirësimin e: a)përmbajtjes dhe metodës së zbatimit të programeve të 

transparencës; b) mekanizmave të përgjegjësisë administrative; dhe c) 
rritjen e publikimit proaktiv të informacionit publik

Nën-aktiviteti 11.3.1 Vlerësim të plotë ex-post të Ligjit për të Drejtën e Informimit Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale

TM I 2019 TM II 2020 Raporti i vleresimit i përgatitur

Me rekomandimin e ekspertëve, projektligji për ndryshimin e ligjjit për të drejtën e informimit do të jetë pjesë e paketës për harmonizimin e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale me GDPR dhe 
Direktivën e Policisë, për arsye se kompetencat e Komisionerit edhe për të drejtën për informim, janë të parashikuara në ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, ndaj këto dy projektligje sugjerohet të kalojnë paketë 
në të njëjtën kohë. Zyra e Komisionerit aktualisht po asistohet nga Projekti i Binjakëzimit të BE-së “Mbështetje institucionit për përafrimin e legjislacionit mbi mbrojtjen e të dhënave personale me acquis-in e Bashkimit 
Evropian”. Konsorciumi i përzgjedhur për zbatimin e këtij projekti përbëhet nga Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Itali, Instituti për të Drejtat e Njeriut Ludwig Boltzmann Gesellschaft (BIM), Austri dhe 
CSI-Piemonte, Itali. Rezultatet e pritshme të Projektit janë: harmonizimi i legjislacionit kombëtar me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave të Bashkimit Evropian (GDPR) dhe  Direktivën 2016/680  të 
Bashkimit Evropian “Për mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale nga autoritetet kompetente me qëllim parandalimin, hetimin, zbulimin, ndjekjen penale të veprave penale apo 
ekzekutimin e dënimeve penale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave” (Direktiva e Policisë); ndërtimi i kapaciteteve për zbatimin e kuadrit të ri ligjor mbi mbrojtjen e të dhënave personale; rritja e ndërgjegjësimit të 
kontrolluesve dhe përpunuesve, në mënyrë që të sigurohet që ata të respektojnë ligjin e ri mbi mbrojtjen e të dhënave personale. 

Nën-aktiviteti 11.4.1
Rishikimi i strukturës së KDIMDP me synimin forcimin e kapaciteteve monitoruese për zbatimin e ligjit për të drejtën e 
informimit

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale TM II 2018 TM IV 2018

(i) Struktura e miratuar;
(ii) Nr. i punonjësve të shtuar Me anë të Vendimit të Kuvendit nr. 86, datë 19.07.2018 është miratuar struktura e re e Zyrës së Komisionerit

Nën-aktiviteti 11.4.2 Trajnime për forcim kapacitetesh në fushën e të drejtës për informim dhe mbrojtjes së të dhënave personale Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale

TM II 2018 TM IV 2022 (i) Nr. i personave të trajnuar;
(ii) Nr. i kurseve të trajnimit 

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale zhvilloi, nëpërmjet platformave të komunikimit online, 3 takime informuese dhe ndërgjegjësuese me temë “E drejta për informim 
përgjatë periudhës së emergjencës shëndetësore”. Në to morën pjesë koordinatorët e të drejtës për informim të institucioneve të pavarura, të ministrive si dhe të organeve të vetëqeverisjes vendore. Qëllimi i këtyre 
takimeve ishte forcimi i përpjekjeve të përbashkëta për përmbushjen e detyrimeve të legjislacionit për të drejtën e informimit, në funksion të transparencës dhe llogaridhënies së administratës publike. Një trajnim i 
dedikuar për Trupën e Lartë drejtuese të Administratës Publike u zhvillua gjatë muajit qershor në bashkëpunim me Shkollën e Administratës Publike. Gjithashtu janë realizuar edhe 2 trajnime online me studentë dhe staf 
akademik të Universitetit të Vlorës dhe Universitetit të Durrësit. Janë trajnuar rreth 100 persona. 

Objektivi 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.

Aktiviteti 9.2
Dixhitalizimi i regjistrave themeltarë, interoperabiliteti dhe ngritja e 

sistemeve të reja IT

Objektivi 10: Rritja e efiçencës dhe përgjegjshmërisë së nëpunësve publikë.

Aktiviteti 10.1 Aplikimi i metodave të reja për rritjen e eficencës, përgjegjshmërisë, 
angazhimit dhe motivimit të punonjësve publikë

Aktiviteti 11.4
Ngritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore të KDIMDP për monitorimin 

e ligjit për të drejtën e informimit

Objektivi 11: Rritja e kontrollit mbi veprimtarinë e administratës publike për garantimin e të drejtave të qytetarëve dhe aksesi në informacion.

Aktiviteti 11.1
Vënia në zbatim e programit institucional të transparencës nga 

autoritetet publike

Aktiviteti 11.2
Përdorimi i mjeteve TIK për të rritur transparencën e veprimtarisë së 

administratës



RISKU NDIKIMI I 
MUNDSHËM

MUNDËSIA QË 
TË NDODHË REAGIMI NDAJ RISKUT

Mosrealizimi i aktiviteteve brenda afateve për ato aktivitete që 
mbështeten nga ekspertiza të projekteve të ndihmës së huaj për 
shkak të rishikimit të afateve fillestare dhe mungesës së ekspertizës 
së huaj për shkak të kufizimeve nga situata COVID;

Mungesë ekspertize e nevojshme për të zbatuar masat kryesisht ato 
masa të cilat janë me hendek financiar;

Pamjaftueshmëri e burimeve njerëzore të nevojshme për të zbatuar 
aktivitete të cilat janë jashtë afateve të përcaktuara;

Burime të pamjaftueshme financiare për zbatimin e masave me hen-
dek financiar. 

I LARTË I LARTË

Përshtatja e afateve kohore dhe marrja e masave 
të duhura në bashkëpunim me institucionet për 
të mundësuar realizimin e tyre në kohë.

Pasqyrimi i nën-aktiviteteve me hendek financiar 
në procesin e hartimit të Programit Buxhetor 
Afatmesëm të institucioneve të përfshira në 
zbatimin e SNRAP. 

Mos evidentimi i duhur i risqeve nga ana e institucioneve. 

Mungesë kapacitetesh institucionale në adresimin dhe zgjidhjen e 
problematikave. 

I MESËM I MESËM

Marrja e masave për të nxitur institucionet 
për të identifikuar dhe plotësuar risqet sipas 
metodologjisë së sistemit IPSIS, kjo përmes 
organizimit të takimeve të përbashkëta dhe 
trajnimeve në fushën e identifikimit dhe 
menaxhimit të risqeve. 
Ndjekje dhe raportim periodik i ecurisë së masave 
nga ana e institucioneve mbi mënyrën e adresimit 
dhe zgjidhjen e problematikave.

Mungesë bashkëpunimi në shkëmbimin e informacionit gjatë 
procesit të monitorimit. I ULËT I ULËT

Rritja e ndërveprimit dhe bashkëpunimit midis 
institucioneve dhe rritja e përdorimit të sisitemit 
IPSIS nga ana e institucioneve gjatë inicimit të 
procesit të monitorimit gjashtë mujor.

ANEKS II



042250488 info@dap.gov.al 
www.dap.gov.al

Ky raport u hartua nga Departamenti i Administratës Publike

Bulevardi “Zogu i parë” - Tirana, Albania
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