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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KËSHILLI I MINISTRAVE 
GRUPI NDËRINSTITUCIONAL I PUNËS PËR HARTIMIN E PLANVEPRIMIT PËR OGP 

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Al-1000 Tel: +355 4 2277543 Fax: +355 4  2248298 

                                Tiranë, më  31 janar  2012 

 

 Raport i Qeverisë Shqiptare mbi OGP-në  
 

Në letrën e pranimit të Shqipërisë në OGP, datuar në 2 gusht 2011, ministri për Inovacionin dhe 

TIK z. Genc Pollo shkruan ndër të tjera: “Vendi im, vitet e fundit ka shënuar arritje në luftën kundër 

korrupsionit dhe kthimin e qeverisjes në më të hapur dhe transparente për qytetarët. Jam i sigurt që 

pjesmarrja e Shqipërisë në OGP do të bëjë të mundur që të mësojmë nga eksperiencat e vendeve të 

tjera dhe gjithashtu Shqipëria t’i paraqesë vendeve anëtare apo aspirante në OGP sfidat dhe sukseset 

e saj në këtë fushë.”  

 

Ndërsa në lancimin e iniciativës së OGP-së në New York, më 21 shtator 2011, Kryeministri z. Sali 

Berisha u shpreh: “Shqipëria është një vend që po bën përpjekjet më serioze në drejtim të një 

qeverisje më transparente. Në këtë Forum, Shqipëria gjen një frymëzim dhe angazhohet të zbatojë 

një për një të gjitha zotimet e angazhimet që rrjedhin nga anëtarësia në këtë nismë.”  

 

Ndër nismat e ndërmarra nga Qeveria Shqiptare, lidhur me këtë çështje, ka qenë krijimi, me një 

urdhër të Kryeministrit (Urdhri nr. 104, datë 28 dhjetor 2011), i një Grupi Ndërministror të Punës 

“Për hartimin e planveprimit Partneritet për Qeverisje të Hapur”, me kryetar ministrin për 

Inovacionin dhe TIK z. Genc Pollo dhe përbërje zëvendësministrat e të gjithë kabinetit qeverisës, 

këshilltarin e Kryeministrit për shoqërinë e informacionit, si dhe drejtorin e përgjithshëm të 

Agjencisë Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit. 

 

Në kuadër të këtij urdhri gjithashtu është ngritur Grupi Teknik i Punës, me përbërje ekspertë në 

nivel drejtori apo specialisti nga ministritë dhe institucionet pjesmarrëse në këtë grup. Gjithashtu 

është ngritur edhe një Sekretariat Teknik (ST) i GNP-së, për koordinimin e gjithë institucioneve 

(më poshtë kontaktet e ST).  

 

Gjatë muajit janar 2012, u janë dërguar anëtarëve të GNP-së materialet informuese rreth OGP-së, si 

dhe është hartuar një draft i parë i planveprimit të Shqipërisë për OGP. Gjithashtu u organizua në 

fund të janarit 2012 mbledhja e parë e GNP-së, ku u diskutua më konkretisht rreth hartimit dhe 

afateve për përfundimin e planveprimit të Shqipërisë në OGP. Me këtë rast u shpërnda edhe një 

njoftim për mediat.  

 

GNP është duke organizuar një takim informues dhe ndërgjegjësues me organizatat joqeveritare, 

jofitimprurëse, që operojnë në Shqipëri në këtë fushë. Takimi është parashikuar të ndodhë brenda 

dy javëve të para të muajit shkurt 2012.  

 

Disa nisma të Qeverisë Shqiptare për Qeverisje të Hapur, që nga fillimi nga puna të GNP-së, mund 

të përmendim:   
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- Disa nga ministritë do të publikojnë në website-t e tyre një link dedikuar iniciativës OGP 

dhe angazhimet e Shqipërisë; 

- Paraqitja online, nga Ministria e Financave, në sistemin e Thesarit, të të gjitha shpenzimeve 

të kryera gjatë një dite. Kjo do të kryhet në vijim në të gjitha institucionet e agjencitë 

qendrore;  

- Çdo akt kontrolli dhe auditi i administratës qendore do të botohet në faqen zyrtare të 

institucionit që e realizon; 

- Digjitalizimi i testeve të Provimit të Shtetit (Profesionet e rregulluara);  

- Sistemi Elektronik i Menaxhimit të Informacionit (EMIS) në arsimin parauniversitar dhe atë 

universitar; 

- Vendosja e Sistemit të Menaxhimit Elektronik të Maturës Shtetërore dhe të pranimeve në 

universitete;  

- Digjitalizimi i matrikullimit të diplomave (të Maturës Shtetërore dhe Diplomat 

Universitare);  

- Është publikuar në website-n e Ministrisë së Shëndetësisë lista e barnave me çmimet 

përkatëse, së bashku me paketën bazë të shërbimeve që ofron shërbimi parësor. 

-  Në faqen zyrtare të ISKSH-së janë postuar kontratat tip për çdo institucion shëndetësor me 

shërbimet përkatëse që ato duhet të ofrojnë; 

- Instalimi i sistemit elektronik në të gjitha arkivat e gjykatave; 

- Digjitalizimi i regjistrave të noterëve; 

- Aksesi online në Regjistrin e Pronave; 

- Digjitalizimi i sistemit Kombëtar të Inspektimit; 

- Vendosja e sistemit të ankadit online; 

- Digjitalizimi i doganave dhe i tatimeve. Për këtë angazhimet konsistojnë në:  

- Ngritjen e sistemit elektronik për të monitoruar me efektivitet doganierët gjatë detyrës; 

- Shpërndarjen e informacionit online për ankesat/njoftimet; 

- Është çelur një adresë facebook-u OGP Albania; 

 

 

Kontakt i Sekretariatit Teknik të Grupit Ndërinstitucional të Punës për hartimin e planveprimit 

“Partneritet për Qeverisje të Hapur”: 

 

- Ermelinda Muho 

- Kryetare e Sekretariatit Teknik GNP per OGP 

Këshilltare pranë Ministrit për Inovacionin dhe TIK 

Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr.1, Tirana, Albania 

e-mail : ermelinda.muho@km.gov.al 

www.mitik.gov.al 
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