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I dashur lexues,
Tërmeti prej 6.4  ballë që goditi Shqipërinë më 26 nëntor 2019 rezultoi në 51 të
vdekur dhe më shumë se 600 të plagosur, si dhe mijëra shtëpi dhe
apartamente të shkatërruara dhe familje të pastreha.
Ndërsa po i afrohemi Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, dëshirojmë t'ju kujtojmë se
ky është një shans për të ndarë atë që kemi me ata që kanë nevojë! Dhuroni
për ata që humbën familjet dhe shtëpinë e tyre!
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 LAJME PËR IPSIS

Lançimi i tretë IPSIS dhe Trajnime

Raundi i dytë i trajnimit Trajnimit të
Trajnerëve(ToT) për IPSIS  i cili zgjati
një javë u realizua nga IPSIS JV në
4-8 nëntor 2019. Versioni i tretë i
sistemit IPSIS u vendos në të dy
mjediset (test dhe live) në fund të

Pilotimi i IPSIS paralel me AFMIS

Ekipi i IPSIS është duke zhvilluar
procesin e pilotimit me përdoruesit e
tre institucioneve (DoPA, MoARD
dhe MIE). Të gjithë përdoruesit janë
të konfiguruar që të shkojnë live dhe
të testojnë sistemin me rolet e

https://e-albania.al/dhuro/


nëntorit 2019 dhe është funksional.
Gjatë kësaj faze disa çështje u
identifikuan dhe u rregullua gjatë
testimit pilot dhe javës së dytë të
trajnimit. Manualët e rishikuar të
trajnimit u ofruan në anglisht dhe
shqip për pjesën më të madhe të
moduleve IPSIS. Komunikimi intensiv
ndiqet nga afër nga ekipi i IPSIS dhe
nga kompania zhvilluese e sistmit
IPSIS. Komentet e fundit gjatë
praktikës janë reflektuat në manualet
përfundimtare të trajnimit.
Ekipi i IPSIS ka ndjekur dhe ka
drejtuar gjithashtu procesin e
dorëzimit, shqyrtimit dhe aprovimit të
instalimit të IPSIS
 

caktuara (ekzistojne tre nivele
kontrolli në ministritë e linjës dhe dy
nivele kontrolli në DDGG). Pilotimi i
IPSIS me 3 institucione vazhdon dhe
ndiqet nga afër nga ekipi kyç i IPSIS
dhe konsulentët përmes komunikimit
intensiv në kohë reale për çdo
çështje të ngritur gjatë procesit me
ekipin IPSIS dhe kompanisë
zhvilluese të sistemit. Paralelisht
gjatë testimit pilot të AFMIS të dhënat
master janë marrë në IPSIS, i cili
është akorduar dhe testuar me
sukses nga ekipi i IPSIS në nëntor
2019. Për të mbështetur këtë proces
manualet e trajnimit janë dhënë në
anglisht dhe pjesërisht në shqip me
tre ministri të linjës

LAJME PËR AFMIS

Integrimi i AFMIS
Integrimet AFMIS Përsa i përket integrimit të AFMIS me sistemet e tjera, puna është
duke u zhvilluar në disa drejtime. U miratua ndërfaqja e komunikimit ndërmjet HRMIS

- AGFIS, një dokument teknik për fillimin e testimit midis HRMIS dhe AGFIS. Është
planifikuar që testet të zgjasin për tre javë. Testet, sipas planit, duhet të fillojnë në
dhjetor. Në lidhje me integrimin AGFIS - APP, dokumenti është dakordësuar dhe

miratuar nga të dy institucionet. Pritet që APP të përcaktojë datat e testimit.



Progresi i zbatimit të AFMIS
Ekipi i AFMIS është duke punuar
për përgatitjen e Planit të
përdorimit të Ueb-Portalit për
vitin 2020, i cili pritet të jetë gati
deri në fund të dhjetorit 2019.
Sidoqoftë, janë identifikuar disa
pengesa dhe sfida organizative
për Institucionet Buxhetore, në
lidhje me qasjen në portalin në
internet:
Ekzistojnë dy lloje sfidash:
1. Ekziston mungesë e logjistikës
(nuk ka skanr në Institucionet
Buxhetore, madje kjo është

raportuar dhe më parë nga TDO);
2. Ekzistojnë disa çështje në lidhje me përputhjen e specialistëve financiarë dhe
funksionet të zyrtarëve përmbarues me rregullat e kontrollet të brendshme financiare
në disa institucione buxhetore (specialist financiar, është ai që jep informacion
financiar dhe specialisti përmbarues, është ai që miraton informacionin financiar,
duhet të jenë të ndryshëm, por në fakt është i njëjti person). Sistemi është ndërtuar
në përputhje me rregullat e kontrollit të brendshëm financiar: personi që regjistron/fut
informacionin financiar dhe personi që miraton një informacion të tillë duhet të jenë
persona të ndryshëm.
Gjatë muajit nëntor janë shtuar në Web Portal për arshiven elektronike edhe 15
institucione të tjera ku janë trajnuar mbi 50 punonjës. Por ritmi ka rënë ndjeshëm pas
tërmetit pasi pati impaktet e veta. Thesari është duke punuar për përgatitjen e planit
të prdorimit të AFMIS për 2020.
Tek moduli i MTBP i është dhënë akses dy institucioneve pilot: MBZHR dhe MEI.
Drejtoria e Buxhetit dhe ajo e AFMIS janë në punë e sipër për mbledhjen e infos së
nevojshme mbi përdoruesit e moduleve të PIM, MTBP dhe BPPM nga ministritë e
linjës dhe institucioneve qendrore me qëllim konfigurimin e tyre në sistem.

A e dini se?   
Më shumë se 7000 njerëz do të përdorin Sistemin e Planifikuar të
Integrimit(SPI), nga të cilët 1062 përdorues të sistemit IPSIS, 6500
përdorues të AFMIS dhe 250 përdorues të EAMIS . Përsa i përket
institucioneve, do të jenë më shumë se 1600 institucione që do të përdorin
sistemin IPS.  
Projekti zbatohet përgjatë viteve 2013-2019 dhe përbën fazën e dytë të
mbështetjes afatgjatë (faza e parë 2008-2012), që partnerët për zhvillim
kanë ofruar për modernizimin e qëndrueshëm të administrimit publik dhe
financave publike të shtetit shqiptar.
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