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I dashur lexues,
Është koha të ndalojmë një moment të shohim pas e të pranojmë që kemi
arritur të implementojmë një projekt kaq kompleks e të vështirë, si në aspektin
e teknologjisë, ashtu edhe të burimeve njerëzore. Sistemi i Planifikimit të
Integruar i miratuar nga Qeveria e Shqipërisë përbën një risi dhe inovacion në
vendet e Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë, në lidhje me modernizimin e
administratës publike në drejtim të menaxhimit të politikës publike dhe
financave.
Të gjithe ekipet e SPI-së, treguan vendosmëri dhe përkushtim dhe arritën të
kapërcejnë vështirësitë e shkaktuara edhe nga pandemia e Covid-19. Tani
mund të shijojmë rezultatet e një sistemi të besueshëm që do të përdoret për
vitet në vazhdim.
Urime për të gjithë!

LAJME PËR IPSIS

Takimi i 7-të i Grupit të
Mbështetjes së Fondit të
Mirëbesimit IPS

Webinar mbi sfidat e
qëndrueshmërisë se IPSIS

Më 25 qershor, Grupi IPS 2 TF
organizoi takimin e tij të 7-të për të
diskutuar progresin e përgjithshëm të
zbatimit të IPS 2 si dhe sfidat dhe
rreziqet dhe veprimet kritike Takimi u
bashkë-kryesua, Znj. Majlinda
Dhuka, Zëvendës Sekretare e
Përgjithshme në PMO;...më shumë

Testet e Pranimit të Përdoruesit për
IPSIS janë zhvilluar gjatë muajit Prill
për të gjitha modulet e IPSIS, ku të
gjitha skriptet e provave janë
aprovuar bazuar në manualet e
përgatitura për çdo modul të IPSIS.
Për çdo testim dhe aprovim të
provave të provës ka pasur...më
shumë

Takimi i Webex në fazën përfundimtare të IPS2
Një takim webex i lehtësuar nga Zyra e Bankës Botërore në Tiranë, u mbajt më 9
qershor, 2020. Takimi i moderuar nga Znj Evis Sulko, Z. Cem Dener nga Banka
Botërore me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të të gjitha ekipeve të MIS, kompanisë
zbatuese të sistemit IPSIS dhe ekipit të NAIS . Qëllimi i përgjithshëm i takimit ishte
dhënia e azhurnimeve mbi aktivitetet e SIS dhe shkëmbimi i ideve dhe planeve mbi
qëndrueshmërinë...më shumë

LAJME PËR IPSIS

IPSIS gjithashtu ka bërë përparim të
mirë në disa fusha gjatë kësaj kohe:
1.ToT dhe faza e parë e trajnimit të
përdoruesve të LM është finalizuar gjatë
4-15 maj 2020 me mbështetjen dhe
përdorimin e lehtësive të Bankës
Botërore., Ku morën pjesë më shumë se
150 pjesëmarrës nga PMO dhe
Ministritë e linjës, DoPA dhe ASPA.

LAJME PËR AFMIS

Sipas raporteve gjatë webex, në lidhje
me përparimin e AFMIS, deri më tani
përafërsisht. 110 nga 600 institucionet
kanë qasje në portalin në internet
ndërsa tani për tani bllokimi është ndalur
pasi ekipi i AFMIS po kërkon të rrisë
kapacitetin e serverëve.
Sa i përket ndërfaqes AFMIS -HRMIS
testimi është duke vazhduar, ndërsa
integrimi midis Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe APP-së (Agjencisë
së Prokurimit Publik) pritet të ndodhë.

LAJME PËR EAMIS

Në lidhje me sistemin EAMIS këtu është
një përmbledhje e fushave kryesore të
përparimit: 7 memorandume
memorandumesh janë nënshkruar me
partnerët e zhvillimit, përkatësisht me
Agjencinë Austriake të Zhvillimit (ADA),
Agjencinë e Bashkëpunimit
Ndërkombëtar Japonez (JICA),
Ambasadën e Suedisë, Ambasadën e Zvicrës, USAID-in, Prezencën e OSBEsë në Shqipëri dhe Zyrën e Koordinatorit të Përhershëm të KB në Shqipëri .
Nga ana tjetër, është testuar integrimi me IPSIS, por jo me të dhëna live pasi
IPSIS është akoma në zhvillim.

Veprimet kritike për të gjitha
Tani që IPS është i gjallë ka disa veprime dhe sfida kritike përpara për të gjitha
sistemet:
Sa i përket IPSIS, baza e politikave dhe baza ligjore mbi IPS dhe IPSIS (përfshirë
manualet funksionale) duhet të përfundohen. Menaxhimi i të dhënave (azhurnimi i të
dhënave, cilësia, përpunimi) identifikohet si një sfidë, si dhe siguron trajnime të
vazhdueshme të përdoruesve (PMM, MEF, MPJ dhe stafi i ministrive të linjës)...më
shumë

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.

Lexo me tepër

Publikimi i kësaj gazete mundësohet nga:

Copyright © *|2019|* *|IPS Albania|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*
Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

