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PËR MIRATIMIN E PLANIT VJETOR 2023 PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT
TË STATISTIKAVE ZYRTARE 2022–2026

Në mbështetje të nenit 78 të Kushtetutës dhe të nenit 9, pika 5, të ligjit nr. 17/2018, “Për statistikat
zyrtare”, të ndryshuar, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:
I. Miratohet plani vjetor 2023 për zbatimin e Programit të Statistikave Zyrtare 2022–2026.
II. Plani vjetor 2023 botohet në Fletoren Zyrtare.
III. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYETARE
Lindita Nikolla

Miratuar në datën 26.1.2023.













































































































FushaStatistikore Kodi iTemës Tema Kodi inëntemës Nëntema Kodi iAktivitetitstatistikor Aktiviteti Lloji i aktivitetit % nga Burimiadministrativ % nga Vrojtimi Tipi i aktivitetit Periodiciteti iaktivitetit Treguesit statistikorë Institucioni përgjegjës përfurnizimin me të dhëna
Institucionipërgjegjëspërprodhimin etë dhënave

Afati iGrumbullimittë të dhënave
Afati iPërpunimittë tëdhënave

Afati iPublikimittë tëdhënave
Risku dhe nivelet Burimet financiare

StatistikatSocialedheDemografike

1.1 Popullsiamevendbanim tëzakonshëmnëShqipëri dhe jashtësaj

1.1.1 Demografi,migraciondheprojeksione

1.1.1.1 Statistikat ePopullsisë Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 60% 40% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Dendësia e popullsisë sipas qarkut2. Fëmijë, adoleshentë dhe të rinj në raport me popullsinë e përgjithshme3. Koeficienti i rritjes së popullsisë sipas qarkut4. Mosha mediane e popullsisë sipas qarkut dhe gjinisë5. Piramida e popullsisë më 1 janar sipas grupmoshës dhe gjinisë6. Popullsia me 1 janar sipas grupmoshës dhe gjinisë7. Popullsia më 1 janar sipas grupmoshës, rajonit, qarkut dhe gjinisë8. Popullsia më 1 janar sipas moshës dhe gjinisë9. Popullsia më 1 janar sipas moshës, rajonit dhe gjinisë10. Popullsia më 1 janar sipas qarkut dhe gjinisë11. Popullsia mesatare sipas grupmoshës dhe gjinisë12. Popullsia mesatare sipas qarkut dhe gjinisë13. Raporti gjinor i popullsisë14. Raporti i varësisë gjithsej15. Raporti i varësisë së të moshuarve16.Raporti i varësisësë të rinjve

Instituti i StatistikaveDrejtoria e Përgjithshme eGjendjesCivile INSTAT V+16D V+72D V+86D

1. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative si dhe ngaAFP për vleresimin e migracionit -|- 62. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënat administrative/vrojtimet statistikore -|- 63. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobale -|- 6

Buxhet shteti

1.1.1.3 Statistikat e MigracionitNdërkombëtar Vrojtim (Derivuar ngaLFS) 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Arsyet e emigrimit2. Emigracioni sipas gjinisë dhe moshës3. Koeficienti bruto i emigrantëve4. Koeficienti bruto i imigrantëve5. Koeficienti bruto i migracionit të brendshëm neto sipas qarkut6. Lëvizjet e brendshme të popullsisë sipas qarkut7. Migracioni i brendshëm sipas grup-moshës dhe gjinisë8. Migracioni neto9. Numri i emigrantëve10. Numri i imigrantëve11.Piramidae lëvizjeve tëbrendshmesipasgrupmoshësdhegjinisë

Instituti i StatistikaveDrejtoria e Përgjithshme eGjendjesCivile INSTAT V V+90D V+104D

1. Vonesa në procesin e grumbullimit te tedhenavengaAFPper vleresiminemigracionit -|- 62. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore -|- 63. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobale -|- 6

Buxhet shteti

1.1.1.5 Statistikat vitale Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Tremujor

1. Abortet e ndërprera ligjërisht sipas grup-moshës së nënës2. Divorcet gjithsej3. Divorcet me kërkesën e bashkëshortes/bashkëshortit4. Indeksi sintetik i fekonditetit sipas qarkut5. Jetëgjatësia e pritur në moshën 55 vjeç6. Jetëgjatësia e pritur në moshën 80 vjeç7. Jetëgjatësia në lindje sipas qarkut dhe gjinisë8. Jetëgjatësia në moshën 60 vjeç9. Jetëgjatësia sipas grupmoshës dhe gjinisë10. Koeficientët specifikë të fekonditetit sipas grup-moshës11. Koeficienti bruto i divorceve12. Koeficienti bruto i lindjeve sipas qarkut13. Koeficienti bruto i martesës sipas qarkut14. Koeficienti bruto i riprodhimit15. Koeficienti bruto i vdekjeve sipas qarkut16. Koeficienti i divorceve për 100 martesa17. Koeficienti i lindshmërisë tek adoleshentët18. Koeficienti i shtesës natyrore19. Koeficienti neto i riprodhimit20. Lindjet e asistuara21. Lindjet e gjalla sipas muajit22. Lindjet e gjalla sipas peshës së lindjes dhe gjinisë23. Lindjet e gjalla sipas qarkut24. Lindjet e gjalla sipas qarkut, tregues tremujor25. Lindjet në adoleshencë26. Lindjet sipas bashkisë27. Lindjet sipas gjinisë28. Lindjet sipas grupmoshës së nënës29. Lindjet sipas grupmoshës së nënës, qarkut dhe rajonit30. Lindjet sipas llojit (binjak, trinjak, etj.)31. Lindjet sipas moshës së babait32. Lindjet sipas moshës së nënës, vitit të lindjes së nënës dhe gjinisë33. Lindjet sipas moshës së nënës, vitit të lindjes së nënës dhe radhës në lindje34. Lindjet sipasmoshës së nënës, vitit të lindjes së nënës dhe rajonit të rezidencës së nënës35. Lindjet sipas radhës së lindjes së fëmijës dhe gjinisë36. Lindjet sipas viteve të martesës së nënës37. Martesat sipas bashkisë38. Martesat sipas gjinisë dhe grupmoshës39. Martesat sipas muajit40. Martesat sipas qarkut41. Martesat sipas shtetësisë së bashkëshortëve42. Mosha mesatare e martesës sipas qarkut dhe gjinisë43. Mosha mesatare e nënës në lindje sipas qarkut44. Raporti gjinor në lindje sipas qarkut45. Shtesa natyrore e popullsisë sipas qarkut dhe sipas bashkisë46. Tabelat e jetës47. Vdekjet e grupuara në ditë, nën 1 vjeç, sipas gjinisë48. Vdekjet fetale49. Vdekjet mbi 1 vjeç sipas qarkut dhe gjinisë50. Vdekjet nën 1 vjeç sipas qarkut dhe gjinisë51. Vdekjet sipas bashkisë52. Vdekjet sipas gjinisë53. Vdekjet sipas gjinisë, moshës, vitit të lindjes dhe shtetësisë54. Vdekjet sipas gjinisë, moshës, vitit të lindjes dhe statusit ligjor martesor55. Vdekjet sipas gjinisë, rajonit, moshës56. Vdekjet sipas gjinisë, rajonit, qarkut dhe grup-moshës57. Vdekjet sipas grup-moshës dhe gjinisë58. Vdekjet sipas muajit59. Vdekjet sipas qarkut60. Vdekjet sipas qarkut, tregues tremujor61. Vdekshmëria foshnjore62. Vdekshmëria nën 5 vjeç63.Vdekshmërianeonatale"

Drejtoria e Përgjithshme eGjendjesCivile INSTAT T+16D T+41D T+45D

1. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative -|- 32. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënat administrative -|- 33. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobale -|- 3

Buxhet shteti

1.1.2 Censi iPopullsisëdheBanesave, Azil-kërkuesit dhe tëhuajt

1.1.2.1 Censi i Popullsisë dheBanesave Vrojtim 100% Tjetër Çdo10vite 1. Banesat e zakonshme/jo të zakonshme për banim (ose pjesërisht për banim) osekolektive, sipas llojit dhe pronësisë2. Banesat sipas llojit të furnizimit me ujë, energji elektrik, ngrohje3. Banesat sipas sipërfaqes së përdorur për banimi

Instituti i Statistikave INSTAT V+46D V+81D V+272D 1. Pezullimi/vonesa embledhjes së të dhënave nëterren si pasojë e Fatkeqësive natyrore/ PandemiGlobale -|- 72. Mosvlerësimi i duhur i elementeve për
Mbuluar pjeserisht |Kombinuar (Buxhet



4. Banesat sipas statusit të banuar/të pabanuar5. Llojet e të pajisjeve shtëpiake të përdorura nga NjEF6.Ndërtesat për banim (osepjesërisht për banim) sipasviti/periudhëssëndërtimit,materialit tëndërtimit7. NjEF private dhe kolektive sipas madhësisë (numri të anëtarëve për NjEF)8.Numri i anëtarëve tëmëparshëm tëNjEF (emigrantët) sipas llojit tëNjEF, vitit dhearsyes sëlargimit9. Numri i nënave sipas numrit të fëmijëve që kanë lindur gjallë, si dhe numri i fëmijëve qëjetojnë10. Numri i NjEF sipas llojit të tokës bujqësore që kanë në përdorim dhe sipërfaqet respektive11. Numri i NjEF sipas numrit të blegtorisë/shpendëve/koshereve të bletëve që disponojnë12.Popullsia banueseqëka jetuar ndonjëherë jashtë shtetit dheështë kthyer, sipasarsyes sëkthimit13. Popullsia e personave të pastrehë14. Popullsia në nivel kombëtar, qarku, bashkie dhe njësie administrative, sipas gjinisë dhem o s h ë s / g r u p - m o s h ë s15. Popullsia sipas identitetit etnik, besimit fetar, gjuhës16. Popullsia sipas nivelit arsimor zyrtar që ndjekin dhe/ose që kanë përfunduar17. Popullsia sipas shkallës ë vështirësive për aftësitë e kufizuara18. Popullsia sipas statusit të martesës dhe ose/bashkëjetesës19. Popullsia sipas statusit të punësimit, profesionit, orëve të punës, industrisë ku punojnë,vendndodhjes së punës, kohës së vajtjes në punë, llojit të transportit për të shkuar në punë20. Popullsia sipas vendbanimit të zakonshëm të NjEF private në banesa të zakonshme osejo të zakonshme, si dhe të NjEF kolektive në banesa kolektive21.Popullsia sipasvendlindjes, shtetësisëdhevendbanimit të zakonshëm

përmirësim nga piloti -|- 73. Mosaprovimi në kohë i pyetësorit si pasojë evonesave nëmiratimin e planit vjetor të INSTAT -|-94.Cilësia e tëdhënave tëmbledhuranë terren -|- 55. Pezullimi/vonesa në kontrollin e plotë të tëdhënave të mbledhura si pasojë e Fatkeqësivenatyrore/ Pandemi Globale -|- 56. Mosidentifikimi i saktë i problematikave tëndryshme të hasura gjatë pilotit -|- 4Vonesa në marrjen në dorëzim të materialeve tëCensit -|- 4Strategjia e komunikimit jo efektive -|- 6Vonesa në procesin e grumbullimit të të dhënavengaburimetadministrative -|- 3

shteti+Donatoret)

1.1.2.2 Statistikat eazilit dhe tëhuajve Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Aplikimet për leje qëndrimi sipas vendit të origjinës2. Azilkërkuesit sipas gjinisë3. Azilkërkuesit sipas vendit të origjinës4. Kërkesat për azil sipas muajit5. Marrja dhe lënia e shtetësisë shqiptare6. Numri i të huajve që jetojnë në Shqipëri7. Të huajt e parregullt8. Të huajt me leje qëndrimi sipas arsyes së aplikimit9. Të huajt me leje qëndrimi sipas gjinisë10. Të huajt me leje qëndrimi sipas grup-moshës11.Tëhuajtme lejeqëndrimi sipasvendit tëorigjinës

Ministria e BrendshmeDrejtoria e Përgjithshme ePolicisëDrejtoria për Kufirin dheMigracionin
INSTAT V+149D V+236D V+236D

1.Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative -|- 32. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënat administrative -|- 33. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobale -|- 3

Buxhet shteti

1.1.3 Statistikat gjinore

1.1.3.1 Statistikat gjinore Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 50% 50% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Përbërja e parlamentit që nga viti 19202. Deputetët sipas partive politike dhe gjinisë3. Përbërja e parlamentit sipas pozicionit4. Përbërja e komisioneve parlamentare sipas gjinisë5. Pozicionet në sistemin e drejtësisë sipas gjinisë6. Pjesëmarrja e gruas në misionet diplomatike7. Numri i punonjësve në strukturat e policisë sipas gradave dhe gjinisë8. Numri i punonjësve në forcat e armatosura sipas gjinisë9.Tëdhënagjinorepër kandidiminnëzgjedhjet për organet eqeverisjes vendorepërKëshillinBashkiak10. Pozicionet sipas nivelit të menaxhimit në institucionet e administratës publike11. Përfituesit e skemavembështetëse ngaAgjencia Shqiptare e 12. Zhvillimit të Investimevesipas gjinisë13. Kreditë e marra në bankat e nivelit të dytë të ndara sipas gjinisë së kredimarrësit14. Pensione në skemën e sigurimeve shoqërore15. Kontribuesit në skemën e sigurimit vullnetar sipas gjinisë16. Numri total i punëkërkuesve të papunë, të regjistruar në kurse formimi profesional dhe nëprograme të nxitjes së punësimit17. Punëkërkues të papunë të regjistruar në kurse formimi profesional18. Punëkërkues të papunë pjesëmarrës në programe të nxitjes së punësimit19. Punëkërkues të papunë sipas grupmoshave dhe gjinisë20. Numri i familjeve që marrin ndihmë ekonomike, sipas gjinisë së kryefamiljarit21. Përqindja e grave të moshës 18-74 vjeç të dhunuara fizikisht në 12 muajt e fundit22. Përqindja e grave të moshës 18-74 vjeç të dhunuara fizikisht ndonjëherë në jetë23. Përqindja e grave të moshës 18-74 vjeç të dhunuara seksualisht në 12 muajt e fundit24. Përqindja e grave të moshës 18-74 vjeç të dhunuara seksualisht ndonjëherë në jetë25. Përqindja e grave të moshës 18-74 vjeç të dhunuara psikologjikisht në 12 muajt e fundit26. Përqindja e grave të moshës 18-74 vjeç të dhunuara psikologjikisht ndonjëherë në jetë27. Përqindja e grave të moshës 18-74 vjeç të dhunuara fizikisht dhe/ose seksualisht në 12muajt e fundit nga partneri28. Përqindja e grave të moshës 18-74 vjeç të dhunuara fizikisht dhe/ose seksualishtndonjëherë në jetë nga partneri29. Përqindja e grave të moshës 18-74 vjeç të dhunuara ekonomikisht ndonjëherë në jetë30. Përqindja e grave të moshës 20-24 vjeç që janë martuar ose hynë në një marrëdhëniepara moshës 18 vjeç31. Mosha mesatare e daljes në pension për pensionet e reja të pleqërisë31.Ankesasipas tëdrejtëssëshkelur dhegjinisë

Instituti i StatistikaveKryeministriaMinistria e Financave dheEkonomisëBanka e ShqipërisëMinistria e Shëndetësisë dheMbrojtjes SocialeMinistria e BrendshmeMinistria e Infrastrukturës dheEnergjisëMinistria e MbrojtjesMinistria e DrejtësisëMinistri për Marrëdhëniet meParlamentinDrejtoria e Përgjithshme ePolicisëInstituti i Sigurimeve ShoqëroreInstituti i Shëndetit PublikDrejtoria e Përgjithshme eShërbimit të TransportitRrugor(DPSHTRR)Shërbimi Kombëtar i PunësimitUniversiteti Bujqësor i TiranësProkuroria e PërgjithshmeKomisioni Qendror i ZgjedhjeveShkolla e MagjistraturësAgjencia Kombëtare ePunësimit dhe AftësiveMinistria e MbrojtjesAgjenciaShqiptare eZhvillimit tëInvestimeveAvokati i PopullitDrejtoria e Përgjithshme eBurgjeveKëshilli i Lartë GjygjësorKuvendi i ShqipërisëUniversitetet

INSTAT V+120D V+212D V+214D

1. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative si dhe ngaanketat. -|- 62. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria. -|- 63. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobale. -|- 6

Buxhet shteti

1.1.3.2 Indeksi i barazisëgjinore Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 40% 60% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Norma ekuivalente e punësimit në kohë të plotë2. Kohëzgjatja e jetës në punë3. Të punësuar në arsim, humanitare, shëndetësi dhe punë sociale4. Aftësia për të marrë kohë për çështje personale dhe familjare5. Indeksi i Prosperitetit të Karrierës6. Të ardhurat mesatare mujore7. Të ardhura neto mesatare të ekuivalentuara8. Jo në risk varfërie9. Ndarja e kuintileve S20/80 të të ardhurave10. Popullsia me arsim të lartë11. Arsimi dhe trajnimi formal dhe jo formal12. Studentët në arsim të lartë në fushat e arsimit, shëndet dhe mirëqënie, arte dhehumanitare13. Kujdesi për fëmijët dhe gjyshërit ose personat e moshuar ose me aftësi të kurizuar14. Personat që bëjnë garim dhe/ose punë shtëpie15. Aktivitetet sportive, kulturore dhe të kohës së lirë16. Aktivitet vullnetare dhe ato bamirëse17. Përpjesa ministrore18. Përpjesa e anëtarëve të bordeve për kompanitë e kuotuara19. Përpjesa e anëtarëve të bankës qëndrore20. Përpjesa e anëtarëve të organizatave të kompanive të kërkimit21. Përpjesa e anëtarëve të bordit të organizatave transmetuese22. Përpjesa e anëtarëve e kompanive të trupit më të lartë vendimmarrës të organizatavesportive Olimpike23. Shëndeti i vetë-perceptuar24. Jetëgjatësia e shëndetshme25. Duhanpirja e dëmshme26. Aktiviteti fizik dhe/ose konsumi i frutave dhe perimeve27. Nevojat e paplotësuara për ekzaminim mjekësor28.Nevojat epaplotësuarapërekzaminimdentar

Instituti i StatistikaveKryeministriaBanka e ShqipërisëKomisioniQendror i Zgjedhjeve
INSTAT V+152D V+299D V+332D 1. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimetadministrative -|- 4 Buxhet shteti

1.2 PunadheKostot ePunës

1.2.1 PunësimidhePapunësia



1.2.1.1 Statistika tëForcave tëPunës Vrojtim 100 I vazhdueshëm Tremujor 1. Shkalla e përfshirjes në forcat e punës2. Shkalla e papunësisë3.Shkallaepunësimit Instituti i Statistikave INSTAT T+365D T+163D T+163D 1. Vonesë në marrjen e të dhënave nga terreni -|-2 Buxhet shteti

1.2.1.2 Statistika tëTregut tëPunës Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Tremujor

1. Bilanci i forcave të punës2. Të punësuar sipas sektorëve3. Të punësuar në sektorin shtetëror sipas nivelit arsimor4. Të punësuar në sektorin shtetëror sipas grupeve kryesore të profesioneve5. Shkalla e papunësise së regjistruar6. Punëkërkues të papunë të regjistruar sipas gjinisë7. Punëkërkues të papune të regjistruar sipas nivelit arsimor8. Punëkërkues të papunë të regjistruar sipas grup moshave9.Punëkërkues tëpapunë të regjistruarnënumërdhepërqindje,

Drejtoria e Përgjithshme eTatimeveShërbimiKombëtar iPunësimit INSTAT T+366D T+336D T+345D 1. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimetadministrative -|- 2 Buxhet shteti

1.2.2 Kostojaepunësdhe tëardhurat ngapuna

1.2.2.1 Statistika të Fitimeve dheKostossëPunës Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Çdo4vite Nuk merren të dhënaadministrative INSTAT 4V+-184D 4V+550D 4V+690D 1. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimetadministrative -|- 2 Buxhet shteti

1.2.2.2 Statistikatmbi pagat Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Tremujor

1. Paga mesatare mujore per te punesuarit me page2. Paga mesatare mujore per te punesuarit me page ne sektorin shteteror3. Paga mesatare mujore per te punesuarit me page ne sektorin privat4. Paga mesatare mujore sipas aktiviteteve ekonomike5. Paga mesatare mujore sipas grup-profesioneve6. Hendeku gjinor i pagave sipas aktiviteteve ekonomike7.Hendekugjinor i pagavesipasgrup-profesioneve

Drejtoria e Përgjithshme eTatimeve INSTAT T+365D T+335D T+344D 1. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimetadministrative -|- 2 Buxhet shteti

1.3 Arsimi dhe trajnimet

1.3.1 Arsimi

1.3.1.1 Statistika të regjistrimeve nëarsim Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Kopshte dhe fëmijë të regjistruar2. Raporti bruto i regjistrimeve në kopshte - GER3. Raporti i neto i regjistrimeve në kopshte - NER4. Indeksi i barazisë gjinore GPI (mbi GER)5. Raporti fëmijëve në kopshte sipas gjinisë6. Raporti i fëmijëve në kopshte publike dhe jopublike7. Përqindja e fëmijëve ngamosha 3-6 vjeç të përfshirë në edukimin në fëmijërinë e hershme8. Shkalla e pjesëmarrjes të fëmijëve 5-6 vjeç në klasat përgatitore dhe grupet e 3-ta tëkopshteve, sipas gjinisë9. Numri i edukatoreve në kopshte10. Raporti i fëmijëve për një edukatore11. Femijë të regjistruar në kopshte publike sipas bashkive12. Numri i nxënësve në arsimin 9 vjeçar publik dhe privat13. Përqindja e fëmijëve jashtë shkolle - niveli ISCED 114. Përqindja e fëmijëve jashtë shkolle - niveli ISCED 215. Raporti bruto i regjistrimeve në klasën e pestë16. Raporti bruto i regjistrimeve në klasën e nëntë17. Përqindja e fëmijëve të moshës më të madhe për klasën përkatëse - niveli ISCED 118. Përqindja e fëmijëve të moshës më të madhe për klasën përkatëse - niveli ISCED 219. Raporti bruto i regjistrimeve në arsimin 9 vjeçar - GER20. Raporti i neto i regjistrimeve në arsimin 9 vjeçar - NER21. Indeksi i barazisë gjinore GPI (mbi GER)22. Indeksi i paritetit gjinor- niveli ISCED 123. Indeksi i paritetit gjinor- niveli ISCED 224.Shkalla e pjesëmarrjes në tëmësuarit e organizuar (1 vit paramoshës zyrtare të hyrjes nëfillore) - 4.2.2 SDG25. Raporti bruto i regjistrimeve në ciklin e ulët të arsimit 9-vjeçar - GER26. Raporti bruto i regjistrimeve ne ciklin e lartë të arsimit 9- vjeçar - GER27. Raporti neto i regjistrimeve ne ciklin e ulët të arsimit 9- vjeçar - NER28. Raporti neto i regjistrimeve ne ciklin e lartë të arsimit 9- vjeçar - NER29. Raporti i nxënësve meshkuj-femra për të dy ciklet e arsimit 9-vjeçar - (Indeksi i paritetitgjinor- niveli ISCED 1+2)30. Raporti i nxënësve në shkolla publike dhe jopublike31. Numri i mësuesve në arsimin 9 vjeçar publik dhe privat32. Raporti nxënës për mësues për të dy ciklet e arsimit 9-vjeçar PTR33. Niveli i shkollimit të trupit arsimor sipas cikleve34. Numri i shkollave 9 vjeçare publik dhe privat35. Raporti i nxënësve për klasë për të dy ciklet e arsimit 9-vjeçar36. Përqindja e përsëritësve në arsimin 9 vjeçar dhe sipas cikleve37. Numri i nxenësve në arsimin 9 vjeçar publik sipas bashkive38. Raporti i nxënësve për klasë në arsimin 9 vjeçar publik sipas bashkive39. Raporti i nxënësve për mësues në arsimin 9 vjeçar publik sipas bashkive40. Raporti bruto i regjistrimeve GER - arsimi i mesëm41. Raporti neto i regjistrimeve NER - arsimi i mesëm42. Përqindja e shkollave me infrastrukturën dhe materialet e përshtatura për nxënësit meaftësi të kufizuara - Niveli ISCED 143. Përqindja e shkollave me infrastrukturën dhe materialet e përshtatura për nxënësit meaftësi të kufizuara - Niveli ISCED 244. Përqindja e shkollave që kanë akses në energji elektrike - Niveli ISCED 145. Përqindja e shkollave që kanë akses në internet për qëllime pedagogjike - Niveli ISCED146. Përqindja e shkollave që kanë akses në kompjuterë për qëllime pedagogjike - NiveliISCED 147. Përqindja e shkollave që kanë akses në energji elektrike - Niveli ISCED 248. Përqindja e shkollave që kanë akses në internet për qëllime pedagogjike - Niveli ISCED249.Përqindjae shkollaveqëkanëaksesnëkompjuter për qëllimepedagogjike -Niveli ISCED250.Përqindjaemësuesveqëkanëmarrë trajnimgjatëpunësnë12muajt e fundit sipas llojit tëtrajnimit51. Indeksi i barazisë gjinore GPI (on GER) - (Indeksi i paritetit gjinor- niveli ISCED 3)52. Numri i nxënësve për klasë me kohë të plotë53. Numri i nxënësve për mësues me kohë të plotë54. Numri i nxenësve në arsimin e mesëm publik sipas programeve dhe bashkive55. Niveli i shkollimit e trupit mësimor56. Numri i shkollave të mesme dhe raporti publik-privat57. Numri i nxënësve në arsimin e mesëm58. Raporti bruto i regjistrimeve GER - arsimi i lartë - ISCED_5-859. Përqindja e fëmijëve jashtë shkolle - niveli ISCED 360. Përqindja e shkollave me infrastrukturën dhe materialet e përshtatura për nxënësit meaftësi të kufizuara - Niveli ISCED 361. Përqindja e shkollave që kanë akses në energji elektrike - Niveli ISCED 362. Përqindja e shkollave që kanë akses në internet për qëllime pedagogjike - Niveli ISCED363. Përqindja e shkollave që kanë akses në kompjuterë për qëllime pedagogjike - NiveliISCED 364.Përqindjaemësuesveqëkanëmarrë trajnimgjatëpunësnë12muajt e fundit sipas llojit tëtrajnimit65. Raporti meshkuj femra i studentëve në arsimin e lartë - Indeksi i barazisë gjinore GPI (onGER)66. Raporti i studentëve të regjistruar në shkollat e larta publike/private sipas gjinisë67. Studentë të regjistruar në shkollat e larta sipas fushave të studimit68. Trup mësimor efektiv dhe i jashtëm në universitete publike69. Raporti i studentëve të regjistruar sipas gjinisë në universitete e fakultete70. Studentë të pranuar të rinj për vitin akademik me kohë të plotë ose të pjesshme

Ministria e Financave dheEkonomisëMinistria e Arsimit, Sportit dheRinisë
INSTAT V+70D V+94D V+105D

1. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative -|- 42. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobaleetj. -|- 4
Buxhet shteti



71. Raporti i studentëve në arsimin publik me studentë në arsimin jo publik72. Raporti i studentëve të huaj me vendës73. Numri i studentëve të huaj si përqindje e numrit total të studentëve në arsimin e lartë nëShqipëri74. Përqindja e studentëve të regjistruar në programet STEM75. Numri i Universiteteve publike e private76. Shpenzime të buxhetit të shtetit për arsimin publik77.Përqindjaeshpenzimevepërarsiminndaj totalit gjithsej të shpenzimevedheGDP

1.3.1.2 Statistika të diplomimeve nëarsim Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor
1. Raporti i nxënësve që marin dëftesë pjekurie2. Raporti i studentëve të diplomuar sipas gjinisë në universitete e fakultete3. Raporti i studentëve te regjistruar e të diplomuar me kohë të plotë ose të pjesshme4. Të larguarit herët nga shkollimi (Early School leavers) (nga LFS)5. Përqindja e popullsisë të moshës 30-34 vjeç me arsimim të lartë (nga LFS)6.Studentë tëdiplomuardhesipas fushave tëstudimit

Ministria e Financave dheEkonomisëMinistria e Arsimit, Sportit dheRinisë
INSTAT V+31D V+122D V+151D

1. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative -|- 42. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobaleetj. -|- 4
Buxhet shteti

1.3.1.3 Statistika të arsimit sipasfushave të studimit nëarsiminelartë Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor 1.Studentë tëdiplomuardhesipas fushave tëstudimit Ministria e Arsimit, Sportit dheRinisë INSTAT V+31D V+122D V+151D
1. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative -|- 42. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobaleetj. -|- 4

Buxhet shteti

1.3.2 Trajnimi profesional dhe tëmësuarit gjatëgjithë jetës

1.3.2.1 Statistika nga Anketa e Arsimittë tëRriturve Vrojtim (AES) 100% Tjetër Të tjera

1. Niveli arsimor i arritur për personat 25-64 vjeç2. Aksesi i informacionit mbi mundësitë e të mësuarit3. Pjesëmarrja në arsim zyrtar4. Pjesëmarrja në arsim jo-zyrtar5. Vështirësitë në pjesëmarrjen në arsim6. Pjesëmarrja në arsimin informal7. Njohja e gjuhëve të huaja8.Tëmësuarit gjatëgjithë jetës (LifeLongLearning) (ngaLFS)

Instituti i Statistikave INSTAT 5V+243D 5V+365D 5V+670D 1. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobaleetj. -|- 4 Buxhet shteti

1.4 Shëndetësia

1.4.1 Shëndeti publik

1.4.1.1 Shkaqetevdekjeve Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Shkaqet e vdekjeve sipas gjinisë2. Shkaqet e vdekjeve sipas qarkut3. Shkaqet e vdekjeve sipas grupmoshës4. Shkaqet e vdekjeve sipas vendndodhjes5. Shkaqet e vdekjeve sipas grupsëmundjeve6. Shkaqet e vdekjeve sipas tipit të vdekjes7.Vdekshmeriaamëtare

Drejtoria e Përgjithshme eGjendjesCivile INSTAT V+9D V+104D V+146D

1. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative -|- 32. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësive natyrore/ Pandemi Globale -|- 33. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënatadministrative/vrojtimet statistikore -|- 3

Buxhet shteti

1.4.1.2 Shëndeti publik Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Numri i vizitave në moshat deri në 14 vjeç2. Numri i vizitave në moshat mbi 14 vjeç3. Numri i vizitave në banesë4. Numri i vizitave gjinekologjike5. Numri i vizitave obsetrikale6. Numri i vizitave të para obsetrikale7. Numri i grave me barra pathologjike8. Numri i fëmijve që ushqehen me gji9. Numri i fëmijve që ushqehen me ushqim artificial10. Numri i konsultimeve të kryera pranë kosultorit të gruas11. Numri i konsultimeve të kryera pranë shërbimit obsetrik12. Numri i fëmijëve të vaksinuar për tuberkolozin13. Numri i fëmijëve të vaksinuar për difterinë14. Numri i fëmijëve të vaksinuar për tetanozin15. Numri i fëmijëve të vaksinuar për pertusin16. Numri i fëmijëve të vaksinuar për poliomilitin17. Numri i mjekëve në Institucione sipas specialiteteve18. Numri i mjekëve të familjes19. Numri i mami - infermierëve20. Numri i personelit shëndetësor (ndihmës)21. Numri i institucioneve me shtretër22. Numri i shtretërve spitalor (këto tregues janë vlefshëm sipër spitalet dhe shtëpitë e lindjes)23. Të shtruar në spitale total dhe sipas specialiteve24. Ditë qëndrimi mesatar25. Ditë shtretër të realizuar26. Shfrytëzimi i shtratit në ditë27. Xhiro e shtratit28. VTë sëmurë të operuaruar gjithsej29. Të dalë nga spitalet30. Lindur vdekur31. Vdekje në gra32. Abortet33. Numri i personave me aftësi të kufizuar34. Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar35. Shpenzimet e qeverisë për shëndetësinë publike36. Përqindja e shpenzimeve për shëndetësinë publike ndaj totalit gjithsej të shpenzimevedheGDP-së

Ministria e Shëndetësisë dheMbrojtjes SocialeInstituti i Shëndetit PublikFondi i Sigurimit të DetyrueshëmtëKujdesitShëndetësor
INSTAT V+142D V+184D V+202D

1. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative -|- 32. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësive natyrore/ Pandemi Globale -|- 33. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënatadministrative/vrojtimet statistikore -|- 3

Buxhet shteti

1.5 Tëardhurat dheshpenzimetekonsumit

1.5.1 Statistikat eKonsumit dhestatistikat ePërdorimit tëKohës

1.5.1.1 Statistika nga Anketa eBuxhetit tëFamiljes Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Struktura e shpenzimevemesataremujore tëNjEF sipas 12grupeve kryesore për konsum2. Struktura e shpenzimevemesatare vjetore tëNjEF sipas 12 grupeve kryesore për konsum3.Struktura e shpenzimevemesataremujore tëNjEF sipas 12grupeve kryesore për konsumdhe nivelit të arsimit të kryefamiljarit4. Struktura e shpenzimevemesataremujore tëNjEF sipas 12grupeve kryesore për konsumdhe grupmoshës së kryefamiljarit5. Struktura e shpenzimevemesataremujore sipas 12grupeve kryesore për konsum tëNjEFsipas klasave të kuintileve6. Struktura e shpenzimevemesataremujore tëNjEF sipas 12grupeve kryesore për konsumdhe tipologjisë së NjEF7.Strukturaeshpenzimevemesataremujore tëNjEF sipas12grupevekryesorepër konsumsipas madhësisë së NjEF8. Shpërndarja e NjEF sipas llojit të banesës9. Shpërndarja e NjEF sipas pronësisë së banesës10. Shpërndarja e NjEF sipas sipërfaqes së përdorur për banim11. Shpërndarja e NjEF sipas mënyrës së ngrohjes12. Shpërndarja e NjEF sipas zotërimit të pajisjeve afatgjata13. Shpenzimet mesatare mujore për konsum të NjEF sipas qarqeve14. Struktura e shpenzimeve mesatare mujore sipas 12 grupeve kryesore për konsum të

Instituti i Statistikave INSTAT V+9D V+262D V+277D

1. Ardhja e pyetësorëveme vonesë në INSTAT -|-62. Dorëheqjet e anketuesve gjatë periudhës sëmbledhjes së të dhënave -|- 63. Vonesa në kontrollin dhe hedhjen e të dhënave-|- 64. Moskryerja e batch-ve për çdo PSU të mbyllurngaoperatorimeqëllim kontrollin dhe verifkimin nëkohë -|- 65. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësive natyrore/ Pandemi Globale -|- 66. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, nëvrojtim -|- 6

Buxhet shteti



NjEF dhe sipas qarqeve15. Shpenzimet mesatare mujore për konsum sipas qarqeve dhe sipas arsimit tëkryefamiljarit16. Shpenzimet mesatare mujore për konsum sipas qarqeve dhe sipas tipologjisë së NjEF17. Shpenzimet mesatare mujore për konsum sipas qarqeve dhe sipas madhësisë së NjEF18. Shpërndarja e familjeve sipas zotërimit të pajisjeve afatgjatë dhe qarqeve19. Burimet kryesore të ngrohjes sipas qarqeve20.Shpërndarjae familjevesipassipërfaqessëpërdorurpërbanimdheqarqeve

1.5.2 TëArdhurat,PërfshirjaSocialedheNiveli i Jetesës

1.5.2.1 Anketa e të Ardhurave dheNivelit të Jetesës Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Niveli i të ardhurave bruto/neto2. Të ardhurat disponibël të ekuivalentuara3. Mediana e të ardhurave të disponueshme të ekuivalentuara pas transfertave sociale4. Mediana e të ardhurave nga puna5. Mediana e të ardhurave nga pensionet6. Shpërndarja e pabarazisë së të ardhurave7. Niveli i pabarazisë sipas karakteristikave gjeografike (NUTS 1, 2, 3)8. Pabarazia te individët e moshuar9. Raporti I kuintileve (S80/S20)10. Koefiçenti Gini11. Shpërndarja e individëve sipas tipit të familjes12. Përqindja e individëve të varfër13. Individët në riskun e të qënit të varfër dhe përjashtimit social (AROPE)14. Fëmijët në riskun e të qënit të varfër15. Niveli i varfërisë sipas gjinisë16. Niveli i varfërisë sipas grupmoshave17. Niveli i varfërisë sipas tipit të familjes18. Niveli i varfërisë sipas nivelit arsimor19. Linja e varfërisë relative20. Hendeku i varfërisë relative21. Niveli i varfërisë sipas pronësisë22. Niveli i varfërisë për pensionistët23. Niveli i varfërisë sipas statusit të punësimit24. Niveli i varfërisë sipas karakteristikave gjeografike (NUTS 1, 2, 3)25. Banesa të mbipopulluara sipas gjinisë26. Banesa të mbipopulluara sipas grupmoshës27. Banesa të mbipopulluara sipas nivelit të varfërisë28. Banesa të mbipopulluara sipas statusit të pronësisë29. Banesa të mbipopulluara sipas tipit të familjes30. Kostot e banesës një barrë e rëndë (overburden) sipas gjinisë31. Kostot e banesës një barrë e rëndë (overburden) sipas grupmoshës32. Kostot e banesës një barrë e rëndë (overburden) sipas kuintileve të të ardhurave33. Kostot e banesës një barrë e rëndë (overburden) sipas nivelit të varfërisë34. Kostot e banesës një barrë e rëndë (overburden) sipas pronësisë35. Kostot e banesës një barrë e rëndë (overburden) sipas tipit të banesës36. Individët që vuajnë nga një sërë deprivimesh material37. Privimi material sipas gjinisë38. Privimi material sipas grupmoshave39. Ashpërsia e privimit material40.Privimimaterial sipasnumrit tëdeprivimeve

Instituti i Statistikave INSTAT V+214D V+321D V+328D

1. Angazhimi në aktiviteteve shtese tëpaplanifikuar cënon pëmbushjen e afateve tëparacaktuara -|-52. Staf i kufizuar për zhvillimin e aktiviteteve qëmbulon sektori ku përfshin tre fusha: SILC, Cilesiae Jetës dhe Mbrojtja sociale ESPROSS -|-53. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësive natyrore/ Pandemi Globale,Grumbullimi i informacionit në zona të largëta apokushte të vështira atmosferike duke sjellur mosrealizimin në kohë të anketës, Mospërmbushja ekritereve të cilësisë si: saktësia, përpikmëria dhekrahasueshmëria, nëvrojtim -|-5

Buxhet shteti

1.6 MbrojtjaSociale

1.6.1 Tëdhënaadministrative tëmbrojtjes sociale

1.6.1.1 Të dhëna administrative tëmbrojtjes sociale Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Te tjera
Instituti i Sigurimeve ShoqëroreShërbimi Social ShtetërorAgjencia Kombëtare ePunësimit dheAftësive

INSTAT 1. Vonesa nëmarrjen e të dhënave administrative-|- 6 Buxhet shteti

1.6.1.1.a Statistika të ndihmësekonomike Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm 4mujor

1. Numri familjeve në nevojë që përfitojnë ndihmë ekonomike nga skema e NE dhe fondipërkatës2. Numri i familjeve në ndihmë ekonomike sipas strukturës së familjes3. Numri i individeve në nevojë që përfitojne ndihmë ekonomike nga skemaeNE dhe fondipërkatës4.Numri i familjeve në nevojë që perfitojnë ndihmëekonomike nga bashkitë (mePAK, rom,kryef/gra dhe fondi përkatës)5. Familje në skemën e ndihmës ekonomike sipas përbërjes së familjeve (me pak, rom,kryef/gra)6. Numri i familjeve në ndihmë ekonomike me fëmijë 0 -6 vjeç gjithsej dhe rom7. Numri i familjeve në ndihmë ekonomike me fëmijë 6-15 vjeç gjithsej dhe rom8. Numri i familjeve në ndihmë ekonomike me fëmijë mbi 15 vjeç gjithsej dhe rom9. Numri i qendrave sociale (rezidenciale dhe ditore, publike dhe private) dhe numri ipërfituesvenëkëtoqendra

ShërbimiSocialShtetëror INSTAT 4M +171D 4M+188D 4M+195D 1. Vonesa nemarrjen e te dhenave administrativengaburimi -|- 6 Buxhet shteti

1.6.1.1.b Statistika tëAftësisësëkufizuar Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm 4mujor
1. Përfitues të pagesës së paaftësisë sipas llojit të PAK dhe grupmoshave2. Numri i fëmijëve të moshës 0-17 vjeç që marrin përfitime kesh për aftësinë e kufizuar, nëfund të vitit3.Shpenzimetpërpërfitimet të siguruaradrejtpërdrejt për fëmijëtmeaftësi të kufizuara

ShërbimiSocialShtetëror INSTAT 4M+171D 4M+188D 4M+195D 1.Vonesanemarrjen e te dhenaveadministrative,nga institucionet -|- 6 Buxhet shteti

1.6.1.1.c Statistika të Pagesës sëpapunësisë Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Tremujor 1. Pagesa e papunësisë dhe perfitues të pagesës së papunësisë,sipas grupmoshave dhenivelit arsimor Agjencia Kombëtare ePunësimit dheAftësive INSTAT 3M+172D 3M+189D 3M+196D 1. vonesa ne mbledhjen e te dhenaveadministrativengaburimi -|- 6 Buxhet shteti

1.6.1.1.d Pensionet I vazhdueshëm Vjetor

1. Numri i kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore2. Numri i pensioneve sipas vendodhjes (Urbane/rurale) dhe sipas gjinisë3. Perfitues ne skemat e sigurimit suplementar4. Pensioni mesatar mujor dhe të ardhurat mesatare mujore sipas llojit të pensionit 4.Pensionet5. Kontribues dhe kontribute nga të vetëpunesuarit në bujqësi6. Kontribues dhe kontribute nga sigurimi vullnetar7.Numri i personaveqëpërfitojnePensionSocial

Instituti I sigurimeveshoqerore INSTAT V+D120 V+150D V+180D 1. Vonesa nemarrjen e te dhenave administrativenga institucionet -|- 6 Buxhet shteti

1.6.1.1.e Statistika të kujdesit për fëmijëtnënevojë Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1.Numri i fëmijëve tëmoshës0-17vjeçnëkujdesin formal rezidencial,shtëpi fëmijëshnë fundtë vitit;2. Numri i përgjithshëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 0-17 vjeç në kujdesinformal rezidencial, qendra zhvillimi në fund të vitit;3. Numri i përgjithshëm i fëmijëve tëmoshës 0-17 vjeç të cilët lanë kujdesin formal rezidencial,gjatë vitit ;4. Numri i përgjithshëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 0-17 vjeç të cilët lanëkujdesin formal rezidencial, gjatë vitit;5. Numri i përgjithshëm i fëmijëve tëmoshës 0-17 vjeç në shërbim kujdestarie, në fund të vitit;6. Numri i përgjithshëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 0-17 vjeç në të gjithëkujdesin formal të bazuar në familje në fund të vitit;7. Numri i fëmijëve të moshës 0-17 vjeç të adoptuar gjithsej brenda vendit-, gjatë vitit;8. Numri i fëmijëve tëmoshës 0-17 vjeç të adoptuar gjithsej jashte vendit vendit-, gjatë vitit;9. Numri i përgjithshëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 0-17 vjeç të adoptuarbrenda vendit -, gjatë vitit;

ShërbimiSocialShtetëror INSTAT V+180D V+240D V+300D 1. Vonesa nemarrjen e te dhenave administrativenga institucionet -|- 6 Buxhet shteti



10. Numri i përgjithshëm i fëmijëve me aftësi të kufizuara të moshës 0-17 vjeç të adoptuarjashte vendit -, gjatë vitit;

1.6.2 Statistikat eESSPROS

1.6.2.1 StatistikatESSPROS Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1.Shpenzimegjithsej tëmbrojtjes sociale sipas skemave tembrojtjes socialedhe funksionevetë mbrojtjes sociale2. Shpenzime totale të mbrojtjes sociale për frymë sipas funksioneve3. Shpenzime të mbrojtjes sociale për sëmundjet dhe kujdesin shendetësor4. Shpenzime të mbrojtjes sociale për pensionet e pleqërisë5. Shpenzime të mbrojtjes sociale për pensionet e invaliditetit6. Shpenzime të mbrojtjes sociale për të mbijetuarit7. Shpenzime të mbrojtjes sociale për familjet dhe fëmijët8. Shpenzime të mbrojtjes sociale për papunësinë9. Shpenzime të mbrojtjes sociale për strehimin social10. Shpenzime të mbrojtjes sociale për strehimin social11. Shpenzime të mbrojtjes sociale për përjashtimin social12. Përfitues të pensioneve sipas funksioneve dhe gjinisë13. Shpenzime të mbrojtjes sociale në raport me GDP14. Shpenzime të mbrojtjes sociale në raport me shpenzimet e buxhetit të shtetit15. Të ardhura të mbrojtjes sociale sipas tipit16.Tëardhura tëmbrojtjes sociale sipassektorëve tëekonomisë

Ministria e Financave dheEkonomisëMinistria e Shëndetësisë dheMbrojtjes SocialeMinistria e MbrojtjesMinistria e DrejtësisëDrejtoria e Përgjithshme eTatimeveInstituti i Sigurimeve ShoqëroreFondi i Sigurimit të Detyrueshëmtë Kujdesit ShëndetësorShërbimi Kombëtar i PunësimitShërbimi Social ShtetërorMinistriaeMbrojtjes

INSTAT V+364D V+546D V+671D 1.Vonesanëgrumbullimine tëdhënave -|- 3 Buxhet shteti

1.7 DrejtësiadheKrimi

1.7.1 DrejtësiadheKrimi

1.7.1.1 Statistika të kriminalitetit,veprave penale, procedimevepenale Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor
1. Numri gjithsej i veprave penale të evidentuara;2. Koeficienti i veprave penale të evidentuara në raport me popullsinë banuese;3. Numri i veprave specifike penale të evidentuara sipas neneve të Kodit Penal;4. Numri gjithsej i procedimeve penale të regjistruara;5. Numri gjithsej i procedimeve penale dërguar për gjykim;6.Numri gjithsej i procedimevespecifikepenale të regjistruarasipasneneve tëKoditPenal;

Drejtoria e Përgjithshme ePolicisëProkuroriaePërgjithshme INSTAT V+63D V+84D V+126D
1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënat administrative/vrojtimet statistikore -|- 62. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënavengaburimetadministrative -|- 6

Buxhet shteti

1.7.1.2 Statistika të personave tëdyshuar, të pandehur dhe tëburgosur Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Autorët sipas veprave specifike penale të Kodit Penal;2. Autorët të rritur dhe të mitur sipas gjinisë;3. Autorët të rritur dhe të mitur sipas gjinisë në raport me popullsinë banuese;4. Autorët sipas grupmoshës;5. Autorët sipas gjinisë dhe qarqeve;6. Fëmijë autorë të veprave penale;7. Të dëmtuarit sipas veprave specifike penale të Kodit Penal;8. Të dëmtuarit të mitur dhe rritur sipas gjinisë;9. Të dëmtuarit të mitur dhe rritur sipas gjinisë dhe qarqeve;10. Te demtuarit të mitur dhe rritur dhe gjinisë në raport me popullsinë banuese;11. Të dëmtuar nga Dhuna në familje sipas grupmmoshës dhe gjinisë;12. Të dëmtuar nga Dhuna në familje sipas lidhjes me dhunuesin;13. Fëmijët viktima të veprave penale ;14. Të pandehur sipas veprave specifike penale të Kodit Penal;15. Të pandehur të rritur dhe të mitur sipas gjinisë;16. Të pandehur të rritur dhe të mitur sipas gjinisë në raport me popullsinë banuese;17. Të pandehur sipas gjinisë dhe qarqeve18. Numri i fëmijëve të përfshirë në procedime kriminale si viktima, sipas gjinisë dhegrupmoshës;19. Numri i fëmijëve të përfshirë në procedime kriminale si autorë, sipas gjinisë dhegrupmoshës;20. Të burgosurit sipas grupmoshave dhe gjinisë;21. Përqindja e të paraburgosurve në privim lirie;22. Personeli në burgje sipas gjinisë dhe grupmoshës së të burgosurve;23. Të burgosurit sipas veprave specifike penale;24. Të burgosurit sipas grupmoshave dhe gjinisë në raport me popullsinë banuese;25. Të burgosur sipas nivelit arsimor;26. Të burgosur sipas aktiviteteve rehabilituese dhe kurseve të ndjekur në burgje;27. Të burgosur sipas gjinise dhe qarqeve;28. Të miturit në mbajtje (privim lirie);29.Tëmiturit nëparaburgim (privim lirie).

Ministria e DrejtësisëDrejtoria e Përgjithshme ePolicisëProkuroria e PërgjithshmeDrejtoria e Përgjithshme eBurgjeve
INSTAT V+56D V+80D V+119D

1. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative -|- 62. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobale -|- 6
Buxhet shteti

1.7.1.3 Statistika të personave tëdënuardhe tëpafajshëm Burimadministrativ 100% Ivazhdueshem Vjetor
1. Të dënuar të rritur dhe mitur sipas gjinisë;2. Të dënuarit sipas veprave specifike penale sipas Kodit Penal;3. Numri i fëmijëve të dënuar sipas gjinisë dhe veprës së kryer;4. Numri gjithsej i personave të shpallur të pafajshëm;5.Tëdënuar sipasgjinisëdhegrupmoshësnë raportmepopullsinëbanuese;

MinistriaeDrejtësisë INSTAT V+262D V+273D V+304D
1. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative -|- 32. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobale -|- 3

Buxhet shteti

1.7.1.4 Zbatimi i Klasifikimitndërkombëtar të krimeve përqëllimestatistikore (ICCS) Burimadministrativ 100% Ivazhdueshem Vjetor INSTAT Mosdërgimi i inputeve nga grupi punës lidhur mehartëzimin -|- 3 Buxhet shteti

1.8 Kultura

1.8.1 Statistikat eKulturësdheSportit

1.8.1.1 Statistika të institucioneveqëndrore të artit dhetrashëgimisëkulturore Burimadministrativ 100% Ivazhdueshem Vjetor

1. Numri i shfaqjeve në institucionet qendrore të artit2. Numri i premierave në institucionet qëndrore të artit3. Numri i spektatorëve në insitucionet qëndrore të artit4. Numri i frekuentuesve në Bibliotekën kombëtare5. Numri i vizitorëvë në parqe arkeologjike6. Numri i vizitorëve në muzetë kombëtarë7. Numri i vizitorëve në kalatë që administrohen nga Ministria e Kultuës8. Numri i monumenteve të futura në zona mbrojtëse9. Studentë të regjistruar në arsimin e lartë në fushat e studimit të lidhura me kulturën10. Përqindja e studentëve të regjistruar në fushat e kulturës ndaj totalit të regjistrimeve sipasgjinisë

Instituti i StatistikaveMinistriaeKulturës INSTAT V+151D V+169D V+177D 1. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimetadministrative -|- 6 Buxhet shteti

1.8.1.3 Statistika të kulturës ngaanketat socialenë INSTAT
Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve (LFS,TIK) 50% 50% Ivazhdueshëm Vjetor 1. Përdorimi i internetit për qëllime kulturore sipas gjinisë, (në %)2.Përdorimi i internetit përqëllimekulturoresipasgrupmoshës2020, (në%) Instituti i StatistikaveMinistriaeKulturës INSTAT V+118D V+120D V+151D 1. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimetadministrative -|- 6 Buxhet shteti

1.8.1.4 Statistika të kulturës ngaanketat ekonomikenë INSTAT
Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve (ICK) 50% 50% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Punësimi në kulturë sipas gjinisë, (në %)2. Përqindja që zënë të rinjtë 15-29 vjeç në punësimin në kulturë dhe në punësimin gjithsej3. Shpërndarja e punësimit gjithsej dhe punësimit në kulturë sipas nivelit arsimor, (në %)4. Indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit për disa mallra dhe shërbime kulturore5. Ndryshimi vjetor në përqindje i indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit për disamallra dhe shërbime kulturore

Instituti i StatistikaveMinistriaeKulturës INSTAT V+119D V+151D V+175D 1. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimetadministrative -|- 6 Buxhet shteti



6.Shpenzimetpublikepërargëtim, kulturëdheçështje fetare, (në%)

StatistikaEkonomike

2.1 Makroekonomike

2.1.1 Llogaritë sektoriale vjetore

2.1.1.1 Llogaritë jo-financiare sipassektorëve institucional
Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 55% 45% Ivazhdueshëm Vjetor

1. LLJF1: Llogaria e Prodhimit Sektori Jofinanciar2. LLJF1: Llogaria e Prodhimit Sektori Financiar3. LLJF1: Llogaria e Prodhimit Sektori i Qeverisë4. LLJF1: Llogaria e Prodhimit Sektori i Familjeve5. LLJF1: Llogaria e Prodhimit Sektori i IJF në shërbim të Familjeve6. LLJF1: Llogaria e Prodhimit Sektori i Ekonomisë Gjithsej7. LLJF2: Llogaria e Gjenerimit të të Ardhurave Sektori Jofinanciar8. LLJF2: Llogaria e Gjenerimit të të Ardhurave Sektori Financiar9. LLJF2: Llogaria e Gjenerimit të të Ardhurave Sektori i Qeverisë10. LLJF2: Llogaria e Gjenerimit të të Ardhurave Sektori i Familjeve11. LLJF2: Llogaria e Gjenerimit të të Ardhurave Sektori i IJF në shërbim të Familjeve12. LLJF2:LlogariaeGjenerimit të tëArdhuraveSektori i EkonomisëGjithsej

Instituti i StatistikaveBankaeShqipërisë INSTAT V+827D V+865D V+881D

1. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësive natyrore/ Pandemi Globale -|- 62. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënat administrative -|- 63. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore -|- 64. Kohë e gjatë për kontrollet në nivel mikro -|- 65. Pezullimi/vonesa e prodhimit dhe shpërndarjestë statistikave zyrtare si pasojë e largimit të stafit -|-6

Buxhet shteti

2.1.2 LlogaritëKombëtareTremujoredheVjetore, agregatët kryesorë

2.1.2.1
Llogaritë kombëtare vjetore-Produkti i Brendshëm Bruto(PBB) me metodën eProdhimit dheShpenzimeve

Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 55% 45% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Prodhimi me cmime korrente dhe konstante sipas aktivitetit ekonomik2. Konsumi ndërmjetës me çmime korrente dhe konstante sipas aktivitetit ekonomik3. Vlera e shtuar bruto me çmime korrente dhe konstante sipas aktivitetit ekonomik4. Taksat mbi produktet me çmime korrente dhe konstante5. Subvencionet mbi produktet me çmime korrente dhe konstante6. Rritja reale e PBB-së7. Deflatorët sipas aktivitetit ekonomik8. Inputet e punës sipas koncepteve të Llogarive Kombëtare9. Shpenzime për konsum final të popullatës me çmime korrente dhe konstante10. Shpenzime për konsum final të administratës publike me çmime korrente dhe konstante11. Shpenzime për konsum final të institucioneve jofitimprurëse me çmime korrente dhekonstante12. Formimi bruto i kapitalit fiks me çmime korrente dhe konstante13. Eksportet e mallrave e shërbimeve me çmime korrente dhe konstante14. Importet e mallrave e shërbimeve me çmime korrente dhe konstante15. Ndryshimet e gjendjeve16.TëArdhuratKombëtareBruto

Instituti i StatistikaveBanka e ShqipërisëDrejtoria e Përgjithshme eTatimeveAutoriteti i MbikëqyrjesFinanciare
INSTAT V+350D V+434D V+455D

1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimetadministrative -|- 62. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimetstatistikore -|- 63. Largimi i stafit -|- 84.Mungesaecilësisësë tëdhënave -|- 6

Kombinuar (Buxhetshteti+Donatoret)

2.1.2.2
Llogaritë kombëtare tremujore-Produkti i Brendshëm Bruto(PBB) me metodën eprodhimit dheshpenzimeve.

Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 70% 30% Ivazhdueshem Tremujor

1. VSHB tremujor me metodën e prodhimit, CUP, PYP, CLV, SA, QY;2. Taksat mbi produktet CUP, PYP, CLV, SA, QY;3. Subvencionet mbi produktet CUP, PYP, CLV, SA, QY;4. PBB tremujore me metodën e prodhimit, CUP, PYP, CLV, SA, QY;5. KFF tremujore CUP, PYP, CLV, SA, QY;6. KF Qeveria CUP, PYP, CLV, SA, QY;7. FBKF tremujor CUP, PYP, CLV, SA, QY;8. Eksportet total tremujore, CUP, PYP, CLV, SA, QY;9. Importet total tremujore, CUP, PYP, CLV, SA, QY.10.Rritja realeePBB-së tremujoreSA,QY.

Instituti i StatistikaveMinistria e Financave dheEkonomisëBanka e ShqipërisëDrejtoria e Përgjithshme eTatimeveAutoriteti i MbikëqyrjesFinanciareAgjencia Kombëtare eBurimeveNatyrore Enti Rregullator iEnergjisëOperatori i Sistemit tëTransmetimitKoorporata ElektroenergjitikeShqiptareOpertatori i Shërndarjes sëEnergjisë

INSTAT T+61D T+81D T+91D

1. Vonesa e marrjes se te dhenave nga burimetadministrative -|- 72. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimetstatistikore -|- 53. Cilësia e dobët e të dhënave -|- 54. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit të të dhënave -|- 35. Pezullimi/vonesa e prodhimit dhe shpërndarjestë statistikave zyrtare si pasojë e largimit të stafit -|-6

Buxhet shteti

2.1.3 Tabelat burime,përdorimedhe tabelat input-output

2.1.3.1 TabelatBurim -Përdorime Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 60% 40% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Prodhimi me çmime bazë sipas aktivitetit dhe produkteve;2. Importi (cif/fob) ;3. Burime gjithsej me çmime bazë ;4. Taksa ;5. Marzh tregtar dhe transport;6. Burime gjithsej me çmime tregu;7. Konsum ndërmjetës;8. Konsumi final i popullatës;9. Konsumi final i qeverisë dhe OJF-ve;10. Shpenzimet e konsumit final;11. Formimi bruto i kapitalit fiks;12. Ndryshim gjendje;13. Formimi bruto i kapitalit;14. Eksportet (FOB);15. Përdorimet me çmime tregu;16. Përdorimet gjithsej me çmime tregu;17. Kompensimi i punonjësve;18. Taksat neto mbi prodhimin;19. Amortizimi I kapitali fiks;20. Surplusi operativ neto;21.VleraeShtuarBrutomeçmimebazë.

Instituti i Statistikave INSTAT V+729D V+941D V+1002D

1. Ndryshimi i bazës ligjore mbi të cilin mbështetetfunksionimi i burimit administrativ me impakt nëpërpilimin e informacionit statistikor dhe vënia nëzbatim në mënyrë të menjëhershme nga ana einstitucioneve objekt i legjislacionit, me pasojëmosvlerësimin në kohë të Tabelave Burim-Përdorime dhe Input – Output -|- 52. Vonesa nëmarrjen e të dhënave të nevojshmepër vlerësimin e komponentëve kryesorë nganjësitë brenda INSTAT duke sjellë si pasojëmospublikimin në kohë të Tabelave Burim-Përdorime dhe Input – Output -|- 53. Risku i kohëzgjatjes së procesit të kontrollit nënivel mikro nga ana e specialistëve me pasojëvonesën në procesin e analizimit dhe kontrollit tëcilësisë së treguesve Tabelave Burim-Përdorimedhe Input – Output -|- 54. Risku i largimit të stafit me eksperiencë puneme pasojë mospublikimin në kohë të TabelaveBurim-Përdorimedhe Input –Output -|- 5

Kombinuar (Buxhetshteti+Donatoret)

2.1.4 LlogaritëRajonale

2.1.4.1 Llogaritë rajonale Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 60% 40% Ivazhdueshëm Vjetor
1. Vlera e Shtuar Bruto sipas rajoneve statistikore niveli 2 dhe 3, dhe degëve kryesore tëekonomisë2. Produkti i BrendshëmBruto sipas rajoneve statistikore niveli 2 dhe 3, dhe degëve kryesoretë ekonomisë3. Rritja reale e PBB-së sipas rajoneve statistikore niveli 2 dhe 34.Kontributi sipasqarqevenë rritjenekonomike

Instituti i StatistikaveMinistria e Financave dheEkonomisëBankaeShqipërisë
INSTAT V+455D V+497D V+516D

1. Pezullimi, vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes së Statistikave Zyrtare si pasojë efatkeqësive natyrore, pandemi globale -|- 62. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria për tëdhënat administrative dhe statistikore -|- 4Kohë e gjatë për kontrollet në nivel mikro -|- 43. Pezullimi, vonesa e prodhimit dhe eshpërndarjes së Statistikave Zyrtare si pasojë elargimit të stafit (kryesisht punonjësit e trajnuar dheme eksperincë) -|- 64. Vonesa në marrjen e burimeve të të dhënavenë kohë dhe me cilësi brenda afateve tëpërcaktuara -|- 6

Kombinuar (Buxhetshteti+Donatoret)

2.2 Statistikat financiare tëqeverisë, fiskaledhe tësektorit publik



2.2.1 Llogaritë financiare

2.2.1.1 LlogaritëFinanciaresipasSektorëve Institucionalë Tjetër I vazhdueshëm Vjetor
1. Llogaritë financiare të sektorit të korporatave financiare,2. Llogaritë financiare të jorezidentëve (pjesës tjetë të botës)3. Llogaritë financiare të sektorit të qeverisë së përgjithshme4. Llogaritë financiare të sektorit të korporatave jo-financiare5. Llogaritë financiare të ekonomive familjare dhe institucioneve jome qëllim fitimi në shërbimtëekonomive familjare

Instituti i StatistikaveMinistria e Financave dheEkonomisëBanka e ShqipërisëAutoriteti i MbikëqyrjesFinanciareQendra Kombëtare e Biznesit(QKB)

Banka eShqiperise V+274D V+301D V+304D 1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimetadministrative -|- 4-6 Buxheti i Bankes

2.2 Statistikat financiare tëqeverisë, fiskaledhe tësektorit publik

2.2.2 TreguesitMonetarëdheFinanciarë

2.2.2.1 Statistikat Monetare dheFinanciare Tjetër I vazhdueshëm Mujor

1. Agregatët monetarë2. Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e bankës qendrore3. Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e bankave paradepozituese4. Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e koorporatave të tjera depozituese5. Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e koorporatave depozituese6. Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e institucioneve të tjera financiare7. Depozitat e përfshira në paranë e gjerë sipas sektorëve, afatit në lek dhe valutë8. Kredia per ekonomine sipas sektorëve institucionalë në lek dhe valutë9. Normat e interesit për depozitat dhe huatë e reja/gjendje në fund të periudhës dhe sasitëkorresponduese10. Kursi i këmbimit mesatar mujor11.Kursi i këmbimit i ditessë fundit

Banka e ShqipërisëAutoriteti i MbikëqyrjesFinanciare
Banka eShqiperise T+10D T+25D T+28D

1. Vonesa e marrjes se te dhenave nga burimetadministrative -|- 32. Gabimet ne raportimin e te dhenave -|- 33. Mosfunksionimi i sistemit elektronik te raportimit-|- 1
Buxheti i Bankes

2.2.3 StatistikatFinanciare tëQeverisësipasGFSM2014dhePasqyratFinanciare tëKonsoliduara tëQeverisë

2.2.3.1
Statistikat Financiare tëQeverisë sipas GFSM2014dhe Pasqyrat Financiare tëKonsoliduara tëQeverisë

Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Pasqyra I “Operacionet e Qeverisë”2. Pasqyra II "Burimet dhe Përdorimet e Parasë"3. Tabela 1 "Të Ardhurat"4. Tabela 2 "Shpenzimet Korrente"5. Tabela 3 "Transaksionet në Aktive dhe Pasive"6. Tabela 6 "Bilanci i Konsoliduar i Qeverisë"7. Tabela 7 "Shpenzimet sipas funksioneve"8. Tabela 1 "Pasqyra e bilancit të konsoliduar"9. Tabela 2 "Pasqyra e Rezultatit Financiar"10. Tabela 3 "Pasqyra e levizjes së Cash-I"11. Tabela 4 "Pasqyra e levizjeve të kapitalit"12. Tabela 5 "Pasqyra e Aseteve Fikse"13.Tabela6 "PasqyraeBurimevedheShpenzimevepër investime"

Instituti i StatistikaveMinistria e Financave dheEkonomisëBankaeShqipërisë

INSTAT |Banka eShqiperise |Ministria eFinancavedheEkonomise

V+181D V+273D V+273D 1. Vonesa e dorëzimit të Pasqyrave Financiare neMFE(mevonesederi nëKorrik-Gusht) -|- 5 Buxhet shteti

2.2.4 Statistikat eBorxhit të sektorit buxhetor tëqeverisëdheborxhit tëgarantuar

2.2.4.1 Statistikat e Borxhit të sektoritbuxhetor të qeverisë dheborxhit tëgarantuar Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Tremujor
1. Borxhi i brendshëm2. Borxhi i jashtëm3. Interesat e borxhit4.Borxhi i garantuar

Kreditorët
Ministria eFinancavedheEkonomise

T+25D T+28D T+30D 1.Marrjamevonesë e informacionit -|- 3 Buxhet shteti

2.2.5 StatistikatFinanciare tëQeverisësipasESA2010

2.2.5.1 Statistikat Financiare tëQeverisësipasESA2010 Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Çdo6muaj

1. Tabela 0200 “Treguesit kryesore të qeverisjes së përgjithshme”2. Tabela 0900 “Detajimi i taksave dhe kontributeve shoqërore sipas llojit dhe sipasnënsektorëve të qeverisjes së përgjithshme”3. ListaKombëtare eTaksave “Detajimi i taksavedhekontributeve shoqërore sipas klasifikimitkombëtar”4. Tabela 1100 “Shpenzimet e qeverisë sipas funksionit”5. Tabela 2500 “Llogaritë tremujorë jofinanciare të qeverisjes së përgithshme”6.Tabela2800 "Borxhi tremujor i qeverisë (MaastrichtDebt) përqeverisjenepërgjithshme"

Instituti i StatistikaveMinistria e Financave dheEkonomisëBanka e ShqipërisëMinistria e MbrojtjesDrejtoria e Përgjithshme eTatimeveAutoriteti i MbikëqyrjesFinanciareInstituti i Sigurimeve ShoqëroreAutoriteti i Kërkimit Shkencordhe InovacionitFondi i Sigurimit të DetyrueshëmtëKujdesitShëndetësor

INSTAT |Banka eShqiperise |Ministria eFinancavedheEkonomise

V+90D V+111D V+118D

1. Vonesa në shkëmbimin e të dhënave tënevojshme për vlerësimin e treguesve kryesorenga agjencitë statistikore dhe institucionetpërgjegjëse me pasojë mosvlerësimin në kohë tëtreguesve të Statistikave Financiare tëQeverisë -|-72. Pezullimi, vonesa në mbledhjen dheshpërndarjen e të dhënave si pasojë e fatkeqësivenatyrore apo pandemi globale me pasojë vonesaose mospublikimin në kohë të StatistikaveFinanciare të Qeverisë -|- 73. Ndryshimi i bazës ligjore mbi të cilin mbështetetfunksionimi i burimit administrativ me impakt nëpërpunimin e informacionit statistikor dhe venia nëzbatim në mënyrë të menjëhershme einstitucioneve objekt i legjislacionit me pasojëmospublikimin në kohë dhe me cilësi të tëdhënave bazë për llogaritjen e treguesve tëStatistikave Financiare të Qeverisë -|- 54. Vonesa në marrjen e të dhënave në kohë dheme cilësi nga Grupi i Punës i ngritur për përpilimine Statistikave Financiare të Qeverisë -|- 5Probleme të hasuara nga mirëmbajtja dhefunksionimi i sistemit të zhvilluar për përpilimin eStatistikave Financiare të Qeverisë -|- 55. Procesimi i saktë elektronik nga sistemi SIFQpër konsolidimin e të dhënave dhe gjenerimin eraporteve financiareme pasojë publikimin në kohëdhe me cilësi të treguesve të StatistikaveFinanciare të Qeverisë -|- 56.Mungesae stafit apo strukturavepërgjegjësenëagjencitë e tjera statistikore me pasojë vonesë epërgatitjes në kohë dhe me cilësi të informacionitpër vlerësimin e treguesve të StatistikaveFinanciare të Qeverisë -|- 47. Largime të stafit me eksperiencë me pasojërritjen e ngarkesës në punë të stafit ekzistues,mospublikimin në kohë të treguesve tëStatistikaveFinanciare tëQeverisë -|- 6

Kombinuar (Buxhetshteti+Donatoret)

2.2.6 Statistikat eProcedurëssëDefiçitit tëTejkaluar

2.2.6.1 Statistikat e Procedures sëDeficitit tëTejkaluar Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Çdo6muaj

1. Aneksi 1: Tabela 1 Raportimi i suficitit / deficitit, si dhe borxhit sipas nënsektorëve tëqeverisjes së përgjithshme2. Aneksi 1: Tabelat 2A deri 2D Sigurimi i të dhënave që shpjegon kalimin midispërkufizimeve kombëtare të bilancit të qeverisë dhe suficitit / deficitit (B.9) sipas nënsektorëvetë qeverisjes së përgjithshme.3. Aneksi 1: Tabelat 3A deri 3E Sigurimi i të dhënave të cilat shpjegojnë kontributin e suficitit /deficitit të qeverisë dhe faktorët e tjerë përkatës në ndryshimin në nivelin e borxhit të qeverisësi dhe konsolidimin e borxhit (për qeverisjen e përgjithshme si edhe sipas nënsektorëve tëqeverisjes së përgjithshme).4. Aneksi 1: Tabela 4 Sigurimi i të dhënave të tjera në përputhjeme deklaratat e përfshira në

Instituti i StatistikaveMinistria e Financave dheEkonomisëBanka e ShqipërisëMinistria e BrendshmeMinistria e MbrojtjesDrejtoria e Përgjithshme eTatimeveAutoriteti i MbikëqyrjesFinanciare

INSTAT |Banka eShqiperise |Ministria eFinancavedheEkonomise

6M+90D 6M+111D 6M+118D

1. Vonesa në shkëmbimin e të dhënave tënevojshme për vlerësimin e treguesve kryesorenga agjencitë statistikore dhe institucionetpërgjegjëse me pasojë mosvlerësimin në kohë tëtreguesve të Statistikave të Procedurës së Deficitittë Tejkaluar -|- 72. Pezullimi, vonesa në mbledhjen dheshpërndarjen e të dhënave si pasojë e fatkeqësivenatyrore apo pandemi globale me pasojë vonesaose mospublikimin në kohë të Statistikave të

Kombinuar (Buxhetshteti+Donatoret)



minuatat e Këshillit dt. 22/11/1993.5. Aneksi 3: Tabela 1 Rishikimi i huadhënies neto të qeverisjes së përgjithshme (+) /huamarrja neto (-) dhe rishikimi i borxhit bruto të konsoliduar të qeverisë së përgjithshme6. Aneksi 3: Tabela 2 Ndarja e transaksioneve financiare të përfshira në bilancin e qeverisë.7. Aneksi 3: Tabela 3 Rregullimet për përcaktimin e sektorit të qeverisjes së përgjithshme nëtabelat e EDPsë8. Aneksi 3: Tabela 4 Ndarja e llogarive të tjera të arkëtueshme / të pagueshme (F.8) tëraportuara në tabelat e EDPsë9. Aneksi 3: Tabela 5 Taksat dhe kontributet shoqërore: llogari të tjera të arkëtueshme / tëpagueshme (F.8) të qeverisë së përgjithshme10. Aneksi 3: Tabela 6 Regjistrimi i flukseve të BE së në tabelat e EDPsë11. Aneksi 3: Tabela 7 Shpenzimet e pajisjeve ushtarake (armët dhe pajisjet mbështetëse)12. Aneksi 3: Tabela 8 Të drejta të arkëtueshme të qeverisë qendrore, anulimi i borxhit13. Aneksi 3: Tabela 9 Regjistrimi i Garancive14. Aneksi 3: Tabela 10 Innjektimi i kapitaleve, superdividentë dhe privatizime15. Aneksi 3: Tabela 11 Partneriteti PublikPrivate (PPP)16. Aneksi 3: Tabela 12 Operacionet e shitjes dhe marrjes me qira17. Aneksi 3: Tabela 13 Rivendosja e transaksioneve dhe aktiveve / detyrimeve përmesllogarive qeveritare që ndikojnë në B.9 dhe borxhin18. Aneksi 5: "Tabela shtesë për raportimin e ndërhyrjeve të qeverisë për të mbështeturinstitucionet financiare"19. Aneksi 8: "Tabela shtesë për raportimin e masave të marra në kontekstin e pandemisëCovid19"

Instituti i Sigurimeve ShoqëroreAitoriteti i Kërkimit Shkencor dheInovacionitFondi i Sigurimit të DetyrueshëmtëKujdesitShëndetësor

Procedurës së Deficitit të Tejkaluar -|- 73. Ndryshimi i bazës ligjore mbi të cilin mbështetetfunksionimi i burimit administrativ me impakt nëpërpunimin e informacionit statistikor dhe venia nëzbatim në mënyrë të menjëhershme einstitucioneve objekt i legjislacionit me pasojëmospublikimin në kohë dhe me cilësi të tëdhënave bazë për llogaritjen e treguesve tëStatistikave të Procedurës sëDeficitit të Tejkaluar -|- 54. Vonesa në marrjen e të dhënave në kohë dheme cilësi nga Grupi i Punës i ngritur për përpilimine Statistikave të Procedurës së Deficitit tëTejkaluar -|- 55. Probleme të hasuara nga mirëmbajtja dhefunksionimi i sistemit të zhvilluar për përpilimin eStatistikave të Procedurës së Deficitit të Tejkaluar(AIGCS) -|- 56. Procesimi i saktë elektronik nga sistemi SIFQpër konsolidimin e të dhënave dhe gjenerimin eraporteve financiareme pasojë publikimin në kohëdhe me cilësi të treguesve të Statistikave tëProcedurës së Deficitit të Tejkaluar -|- 57.Mungesae stafit apo strukturavepërgjegjësenëagjencitë e tjera statistikore me pasojë vonesë epërgatitjes në kohë dhe me cilësi të informacionitpër vlerësimin e treguesve të Statistikave tëProcedurës së Deficitit të Tejkaluar -|- 48. Largime të stafit me eksperiencë me pasojërritjen e ngarkesës në punë të stafit ekzistues,mospublikimin në kohë të treguesve tëStatistikavetëProcedurëssëDeficitit tëTejkaluar -|- 6

2.3 Statistikat eNdërmarrjeve

2.3.1 StatistikatStrukturore tëNdërmarrjeve

2.3.1.1 Statistikat strukturore tëndërmarrjeve Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Numri i ndërmarrjeve, sipas aktiviteteve ekonomike2. Të punësuar gjithsej, numër mesatar vjetor, sipas aktiviteteve ekonomike3. Të punësuar me pagesë, nr.mes.vjet, sipas aktiviteteve ekonomike4. Të punësuar gjithsej në fund të vitit, sipas gjinisë, sipas aktiviteteve ekonomike5. Të vetëpunesuar në fund të vitit, sipas gjinise, sipas aktiviteteve ekonomike6. Të punësuar.me pagesë në fund të vitit, sipas gjinisë, sipas aktiviteteve ekonomike7. Shifra e afarizmit, sipas aktiviteteve ekonomike8. Prodh. aktiveve të qëndrueshme, sipas aktiviteteve ekonomike9. Ndryshimi i gjëndjes të prodhimit të vet, sipas aktiviteteve ekonomike10. Të ardhura të tjera, sipas aktiviteteve ekonomike11. Të ardhura gjithsej, sipas aktiviteteve ekonomike12. Shpenzime per Materiale dhe furnitura, sipas aktiviteteve ekonomike13. Shpenzime per Mallrat, sipas aktiviteteve ekonomike14. Shpenzime personel, sipas aktiviteteve ekonomike15. Shpenzime per paga, sipas aktiviteteve ekonomike16. Shpenzime per trajtime e shpërblime, sipas aktiviteteve ekonomike17. Shpenzime per sigurimet shoqërore, sipas aktiviteteve ekonomike18. Shpenzime të tjera, sipas aktiviteteve ekonomike19. Shpenzimet gjithsej, sipas aktiviteteve ekonomike20. Fitimi neto/humbjet, sipas aktiviteteve ekonomike21. Investimet gjithsej, sipas aktiviteteve ekonomike22. Investimet për ndërtesa, sipas aktiviteteve ekonomike23. Investimet për ndërtime dhe instalime, sipas aktiviteteve ekonomike24. Investimet për inst.teknike, makineri e pajisje, sipas aktiviteteve ekonomike25. Investimet për mjete transporti, sipas aktiviteteve ekonomike26. Investimet për tokë, sipas aktiviteteve ekonomike27. Investimet të tjera, sipas aktiviteteve ekonomike28. Prodhimi, sipas aktiviteteve ekonomike29. Konsumi ndërmjetës, sipas aktiviteteve ekonomike30. Vlera e shtuar, sipas aktiviteteve ekonomike31. Volumi i ndërtimit në vlerë dhe strukturë32. Numri i ndërmarrjeve, sipas madhësisë së ndërmarrjeve33. Të punësuar gjithsej, numër mesatar vjetor, sipas madhësisë së ndërmarrjeve34. Të punësuar me pagesë, numri mesatar vjetor, sipas madhësisë së ndërmarrjeve35. Të punësuar gjithsej në fund të vitit, sipas gjinisë, sipas madhësisë së ndërmarrjeve36. Të vetëpunesuar në fund të vitit, sipas gjinise, sipas madhësisë së ndërmarrjeve37. Të punësuar me pagesë në fund të vitit, sipas gjinise, sipas madhësisë së ndërmarrjeve38. Shifra e afarizmit, sipas madhësisë së ndërmarrjeve39. Prodh. aktiveve të qëndrueshme, sipas madhësisë së ndërmarrjeve40. Ndryshimi i gjëndjes të prodhimit të vet, sipas madhësisë së ndërmarrjeve41. Të ardhura të tjera, sipas madhësisë së ndërmarrjeve42. Të ardhura gjithsej, sipas madhësisë së ndërmarrjeve43. Shpenzime per Materiale dhe furnitura, sipas madhësisë së ndërmarrjeve44. Shpenzime per Mallrat, sipas madhësisë së ndërmarrjeve45. Shpenzime personel, sipas madhësisë së ndërmarrjeve46. Shpenzime per paga, sipas madhësisë së ndërmarrjeve47. Shpenzime per trajtime e shpërblime, sipas madhësisë së ndërmarrjeve48. Shpenzime per sigurimet shoqërore, sipas madhësisë së ndërmarrjeve49. Shpenzime të tjera, sipas madhësisë së ndërmarrjeve50. Shpenzimet gjithsej, sipas madhësisë së ndërmarrjeve51. Fitimi neto/humbjet, sipas madhësisë së ndërmarrjeve52. Investimet gjithsej, sipas madhësisë së ndërmarrjeve53. Investimet për ndërtesa, sipas madhësisë së ndërmarrjeve54. Investimet për ndërtime dhe instalime,sipas madhësisë së ndërmarrjeve55. Investimet për inst.teknike, makineri e pajisje, sipas madhësisë së ndërmarrjeve56. Investimet për mjete transporti, sipas madhësisë së ndërmarrjeve57. Investimet për tokë, sipas madhësisë së ndërmarrjeve58. Investimet të tjera, sipas madhësisë së ndërmarrjeve59. Prodhimi, sipas madhësisë së ndërmarrjeve60. Konsumi ndërmjetës, sipas madhësisë së ndërmarrjeve61. Vlera e shtuar, sipas madhësisë së ndërmarrjeve62. Të ardhura dhe shpenzime financiare sipas aktiviteteve ekonomike63. Të ardhura dhe shpenzime financiare sipas madhësisë së ndërmarrjeve64. Orët e punës për të punësuar me pagesë65. Numri i ndërmarrjeve sipas rajoneve dhe aktiviteteve66. Numri i të punësuarve sipas rajoneve dhe aktiviteteve67. Shpenzimet e personelit sipas rajoneve dhe aktiviteteve68. Shitjet neto sipas rajoneve dhe aktiviteteve69.Vleraeshtuar sipas rajonevedheaktiviteteve

INSTAT V+188D V+156D V+410D

1. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazësligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mospublikimin në kohë dhe me cilësi të rezultateve tëtreguesve statistikorë -|- 32. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave përkryerjen e procesit statistikor në vrojtimet vjetore, ecila sjell si pasojë mos publikimin në kohë tërezultateve të vrojtimit. -|- 53. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore e cila sjell si pasojë mosshpërndarjen në kohë e në cilësi të rezultateve tëvrojtimit. -|- 54. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitënatyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojëmos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -|- 55. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave tëpërditshme të sektorit, e cila sjell si pasojëngadalësim të proceseve të punës -|- 26. Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimevestatistikore dhe përditësimit tëmaterialeve nëweb,e cila sjell si pasojë mungesën e informacionit përpërdoruesit dhe cënimin e imazhit të INSTAT -|- 27. Gabime në përllogaritje e treguesve ngaspecialistët, e cila sjell si pasojë mos shpërndarjanë cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë. -|-28. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT përmbledhjen e të dhënave në vrojtimet vjetore, e cilasjell si pasojë mos publikimin në kohë tërezultateve të vrojtimit. -|- 4Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, e cilasjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim të procesevetë punës. -|- 6Mosfunksionimi i metodave të automatizimit dhemos pasja e suportit për automatizimin eproceseve te prodhimit statistikor, e cila sjell sipasojë ngadalësim të procesit të automatizimi -|- 6Mos-zhvillimi i sistemeve të informacionit dheweb-services, e cila sjell si pasojë përdorimin esistemeve aktuale dhe mospërmirësim tëresponseburden -|- 6

Buxhet shteti

2.3.2 Prodcom

2.3.2.1 Statistikat e produkteveindustriale Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Vjetor 1. Sasia e produkteve të prodhuara sipas llojit të produkteve2. Sasia produkteve te shitur sipas llojit të produkteve3.Vleraeprodukteve teshitur sipas llojit tëprodukteve INSTAT V+60D V+212D V+273D
1. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazësligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mospublikimin në kohë dhe me cilësi të rezultateve tëtreguesve statistikorë -|- 32. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave përkryerjen e procesit statistikor në vrojtimet vjetore, ecila sjell si pasojë mos publikimin në kohë të

Buxhet shteti



rezultateve të vrojtimit. -|- 43. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore e cila sjell si pasojë mosshpërndarjen në kohë e në cilësi të rezultateve tëvrojtimit. -|- 54. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitënatyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojëmos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -|- 55. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave tëpërditshme të sektorit, e cila sjell si pasojëngadalësim të proceseve të punës -|- 26. Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimevestatistikore dhe përditësimit tëmaterialeve nëweb,e cila sjell si pasojë mungesën e informacionit përpërdoruesit dhe cënimin e imazhit të INSTAT. -|- 27. Gabime në përllogaritje e treguesve ngaspecialistët, e cila sjell si pasojë mos shpërndarjanë cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë -|- 28. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT përmbledhjen e të dhënave në vrojtimet vjetore, e cilasjell si pasojë mos publikimin në kohë tërezultateve të vrojtimit -|- 79. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, ecila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim tëproceseve të punës. -|- 610. Mosfunksionimi i metodave të automatizimitdhe mos pasja e suportit për automatizimin eproceseve te prodhimit statistikor, e cila sjell sipasojë ngadalësim të procesit të automatizimit -|- 711. Mos-zhvillimi i sistemeve të informacionit dheweb-services, e cila sjell si pasojë përdorimin esistemeve aktuale dhe mospërmirësim tëresponseburden -|- 6

2.3.3 StatistikatAfatshkurtra tëNdërmarrjeve

2.3.3.1 Statistikat Afatshkurtra tëNdërmarrjeve
Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 70% 30% Ivazhdueshëm Tremujor

1. Numri i të punesuarve gjithsej2. Numri i të punësuarve me pagesë3. Fondi i pagave4. Volumi i prodhimit në Ndertim, total, ndërtesa, shërbime inxhinierike5. Indeksi i prodhimit në Sherbime6. Shitjet neto në volum në Tregtine me pakicë7. Shitjet neto në volum në Tregtine me shumicë dhe riparimi i mjeteve motorike dhemotoçikletave8. Shitjet neto në Sherbime (vlerë)9. Shitjet neto në volum në Industri (total, në vend dhe eksport)

Drejtoria e Përgjithshme eTatimeve INSTAT T+32D T+72D T+75D

1. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave përkryerjen e procesit statistikor në vrojtimettremujore, e cila sjell si pasojë mos publikimin nëkohë të rezultateve të vrojtimit -|- 62. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore e cila sjell si pasojë mosshpërndarjen në kohë e në cilësi të rezultateve tëvrojtimit -|- 53. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitënatyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojëmospublikiminnëkohë të rezultateve të vrojtimit -|-64. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazësligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mospublikimin në kohë të rezultateve të treguesvestatistikorë -|- 75.Gabimenëpërllogaritje e treguesve, e cila sjell sipasojë mos shpërndarja në cilësi të rezultateve tëtreguesve statistikorë -|- 56. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave tëpërditshme të sektorit, e cila sjell si pasojëngadalësim të proceseve të punës -|- 37. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, ecila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim tëproceseve të punës -|- 68. Mungesa e trajnimeve për stafin, e cila sjell sipasojë uljen e cilësisë dhe gabime në proceset epunës -|- 5

Buxhet shteti

2.3.3.2 Statistikat e çmimeve nëndërmarrjet ekonomike nënivel tremujor Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Tremujor
1. Indekset tremujore të çmimeve2. Indekset mesatare vjetore të çmimeve3. Ndryshimet tremujore të indekseve të çmimeve4. Ndryshimet vjetor të Indekseve të çmimeve5.Ndryshimetmesatar vjetor të Indekseve tëçmimeve

Instituti i Statistikave INSTAT T+18D T+48D T+66D
2. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore -|- 13. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobale -|- 3

Buxhet shteti

2.3.3.3 Statistikambi lejet e ndërtimit tëmiratuara në territorin eRepublikëssëShqipërisë Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Tremujor
1. Numri i lejeve të ndërtimit të miratuara për ndërtesa të reja2. Sipërfaqja gjithsej e lejeve të ndërtimit të miratuara për ndërtesa të reja3. Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit të miratuara4.Treguesit e lejeve tëndërtimit tëmiratuarasipas tipit të klientëve

Bashkitë INSTAT T+18D T+55D T+59D

1. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave përkryerjen e procesit statistikor në vrojtimettremujore, e cila sjell si pasojë mos publikimin nëkohë të rezultateve të vrojtimit. -|- 32. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave tëpërditshme të sektorit, e cila sjell si pasojëngadalësim të proceseve të punës. -|- 43. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, ecila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim tëproceseve të punës. -|- 44. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitënatyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojëmospublikiminnëkohë të rezultateve të vrojtimit -|-45. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazësligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mospublikimin në kohë të rezultateve të treguesvestatistikorë. -|- 7

Buxhet shteti

2.3.4 Regjistrat eNdërmarrjeve

2.3.4.1 Regjistri Statistikor iNdërmarrjeve
Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve të anketave tëINSTAT

80% 20% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Ndërmarrjet aktive sipas formës ligjore2. Ndërmarrjet aktive të regjistruara të reja(viti referencë) sipas formës ligjore3. Ndërmarrjet aktive sipas vitit të regjistrimit dhe formës ligjore4. Ndërmarrjet aktive sipas vitit të regjistrimit dhe aktivitetit ekonomik5. Ndërmarrjet aktive sipas vitit të regjistrimit dhe madhësisë6. Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe formës ligjore7. Ndërmarrjet aktive regjistruar të reja sipas aktivitetit ekonomik dhe formës ligjore8. Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe pronësisë9. Ndërmarrjet aktive regjistruar të reja sipas aktivitetit ekonomik dhe pronësisë10. Ndërmarrjet aktive sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë11. Ndërmarrjet aktive regjistruar të reja sipas aktivitetit ekonomik dhe madhësisë12. Ndërmarrjet aktive sipas seksionit të aktivitetit ekonomik dhe formës ligjore13. Ndërmarrjet aktive sipas seksionit të aktivitetit ekonomik dhe madhësisë14. Ndërmarrjet aktive sipas ndarjeve 2 shifror të aktivitetit ekonomik15. Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve16. Ndërmarrjet aktive regjistruar të reja sipas qarqeve

Instituti i StatistikaveDrejtoria e Përgjithshme eTatimeveQendra Kombëtare e Biznesit(QKB)
INSTAT V+119D V+126D V+153D

1. Vonesat e marrjes së të dhënave nga burimetadministrative-|- 1Informacion jo i plotë, i pa-standardizuar -|- 32. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve -|- 13. Vonesat për shkak të fatkeqësive natyrore -|- 34.Vonesat ngaburimet statistikore (vrojtimet) -|- 2

Buxhet shteti



17. Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe vitit të regjistrimit18. Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe formës ligjore19. Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe pronësisë20. Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe madhësisë21. Ndërmarrjet aktive sipas qarqeve dhe aktivitetit ekonomik22. Ndërmarrjet aktive të huaja e të përbashkëta (Shqiptarë + Të huaj) sipas aktivitetitekonomik dhe madhësisë23. Ndërmarrjet aktive të huaja e të përbashkëta (Shqiptarë + Të huaj) sipas shtetit dhemadhësisë24. Ndërmarrjet aktive të huaja e të përbashkëta (Shqiptarë + Të huaj) sipas shtetit dheaktivitetit ekonomik25. Ndërmarrjet aktive të huaja e të përbashkëta (shqiptarë + të huaj) sipas shtetit dheqarqeve26. Ndërmarrjet aktive me pronare / administratore femër sipas madhësisë dhe aktivitetitekonomik27. Ndërmarrjet aktive me pronare / administratore femër sipas qarqeve dhe madhësisë28. Ndërmarrjet aktive me pronare / administratore femër sipas qarqeve dhe aktivitetitekonomik

2.3.4.2 Regjistri iNjësiveLokale
Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve të anketave tëINSTAT

80% 20% Ivazhdueshëm Vjetor 1. Njësitë lokale sipas qarqeve dhe madhësisë2.Njësitë lokale sipasqarqevedheaktivitetit ekonomik
Instituti i StatistikaveDrejtoria e Përgjithshme eTatimeve INSTAT V+91D V+126D V+153D

1. Mungesa / Vonesat e të dhënave nga burimetadministrative -|- 9Informacion jo i plotë, i pa-standardizua -|- 92. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve -|- 33.Vonesapër shkak të fatkeqësivenatyrore -|- 3
Buxhet shteti

2.3.4.3 Regjistri i Grupeve tëNdërmarrjeve Tjetër 80% 20% Ivazhdueshëm Në mënyrërastësore Ndërmarrjet shumëkombëshe Qendra Kombëtare e Biznesit(QKB) INSTAT V+90D V+126D V+153D
1. Mungesat / Vonesat nga burimet administrative-|- 92. Informacion jo i plotë, i pa-standartizuar -|- 93. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve -|- 74.Vonesapër shkak të fatkeqësivenatyrore -|- 3

Buxhet shteti

StatistikatSektoriale

3.1 Statistikat eBujqësisë,Peshkimit dhePyjeve

3.1.1 Statistikat epyjeve

3.1.1.1 Statistikat epyjeve Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Të dhëna për bilancin kadastral të fondit pyjor e kullosor të Shqipërisë2. Fondi pyjor sipas pronësisë3. Fondi pyjor sipas qeverisjes4. Struktura e pyjeve sipas moshës5. Bilanci kadastral i fondit pyjor sipas funksionit kryesor6. Shfrytëzimi pyjeve dhe produktet kryesore7. Shtesa dhe pakësime të fondit pyjor dhe kullosor në sipërfaqe8. Kundravajtjet në pyje dhe kullota9. Lënda drusore e eksportuar10. Lënda drusore e importuar11. Investime të realizuara në pyje12. Të ardhura nga aktivitete dytësore pyjore dhe kullota13. Fondi kullosor sipas pronësisë14. Fondi kullosor sipas stinëve të shfrytëzimit15. Zjarret në pyje dhe kullota16. Fondi pyjor sipas strukturës së llojeve17.Bilanci i lëndësdrusore

Ministria e Turizmit dhe MjedisitAgjenciaKombëtareePyjeve INSTAT V+151D V+244D V+251D

1. Mosmarrja e të dhenave administrative ngaAgjencia Kombëtare e Pyjeve dhe Ministria eTurizmit dhe Mjedidit për Pyjet , kullotat dhebiodiversitetin, si pasojë e riorganizimit te sistemitadministrativ që mbulon fushën përkatëse, dukesjell pamundësi të realizimit te treguesve kryesishtlidhurmekadastrenpyjore -|- 4

Buxhet shteti

3.1.2 Statistikat eBujqësisë

3.1.2.a Statistikat eproduktevebimore

3.1.2.a.1 Statistikat eProdukteveBimorengaVrojtimiVjetor nëBujqësi Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Vjetor Nuk merren të dhënaadministrative INSTAT V+457D V+725D V+812D

1.Mospërmbushja e kritereve të cilësisë (saktësia,përpikmëria dhe krahasueshmëria) në vrojtiminvjetor të bujqësisë (VVB), e cila sjell si pasojë mosshpërndarjen në kohë dheme cilësi të rezultatevetë vrojtimit -|- 62.Mospërmbushja e kritereve të cilësisë (saktësia,përpikmëria dhe krahasueshmëria) në vrojtiminvjetor të bujqësisë (VVB), e cila sjell si pasojë mosshpërndarjen në kohë dhe me c Lëvizja/largimi istafit të sektorit me eksperiencë në prodhimin estatistikave të Bujqesisë, e cila sjell si pasojëndërprerje/ngadalësim të proceseve të punës. -|- 93. Moskryerja e kontrolleve periodike në terrenriskon cilësinë e rrezulltatit perfundimtar te vrojtimitVVB, -|- 4Avari/dëmtime /shkëputje në infrastrukurën e ITservera duke sjellë pezullim/vonesa të mbledhjesprodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare -|- 4

Buxhet shteti

3.1.2.a.2 Statistikat eProdukteveBimorengaburimi administrativ Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Struktura e sipërfaqes së mbjellë për drithrat2. Struktura e mbjelljes së perimeve dhe bostanoreve në fushë3. Struktura e mbjelljes së perimeve dhe bostanoreve në serra4. Struktura e mbjelljes së bimëve industriale5. Struktura e mbjelleve të foragjereve6. Struktura e mbjelljeve të bimeve medicinale7. Statistikat e drithrave (sipërfaqe e korrur, prodhim, rendiment)8. Statistikat e perimeve në fushë (sipërfaqe e vjelë, prodhim, rendiment)9. Statistikat e perimeve në serra (sipërfaqe e vjelë, prodhim, rendiment)10. Statistikat e luleshtrydhes sipas mënyrës së kultivimit (sipërfaqe e vjelë, prodhim,rendiment)11. Statistikat e fasules (siperfaqe e vjelë, prodhim, rendiment)12. Statistikat e patates (sipërfaqe e vjelë, prodhim, rendiment)13. Statistikat e bimeve industriale (siperfaqe e korruer, prodhim, rendiment)14. Statistikat e bimeve medicinale (sipërfaqe prodhuese, prodhim, rendiment)15. Statistikat e e bimeve foragjere (sipërfaqe e kositur, prodhim, rendiment)16. Mbjelljet e reja të pemeve frutore17. Mbjelljet e reja të ullirit18. Mbjelljet e reja të agrumeve19. Mbjelljet e reja me vreshta20. Mbjelljet e reja të pjergullave21. Sipërfaqja e pemeve frutore, në blloqe, gjithsej dhe në prodhim22. Sipërfaqja e ullishteve, në blloqe, gjithsej dhe në prodhim23. Sipërfaqja e agrumeve, në blloqe, gjithsej dhe në prodhim24. Siperfaqja e vreshtit gjithsej dhe në prodhim

Ministria e Bujqësisë dheZhvillimitRural INSTAT V+121D V+160D V+174D

1.Mospërmbushja e kritereve të cilësisë (saktësia,përpikmëria dhe krahasueshmëria) si pasoje eardhjes me vonese së të dhënave administrativembi Tokën dhe prodhimin Bimor, e cila sjell sipasojë mos prodhimin në kohë dhe cilësi tëtreguesve statistikor te planifikuar -|- 42. Lëvizja/largimi i stafit të sektorit me eksperiencënë prodhimin e statistikave të Bujqesisë, e cila sjellsi pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve tëpunës -|- 93. Avari/dëmtime /shkëputje në infrastrukurën e ITservera duke sjellë pezullim/vonesa të mbledhjesprodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare -|- 1

Buxhet shteti



25. Numri i rrënjëve gjithsej dhe në prodhim të pemëve frutore26. Numri i rrënjëve gjithsej dhe në prodhim të ullirit27. Numri i rrënjëve gjithsej dhe në prodhim te agrumeve28. Numri i rrënjëve gjithsej dhe në prodhim të pjergullave29. Prodhimi dhe rendimenti i pemëve frutore30. Prodhimi dhe rendimenti i ullirit31. Prodhimi dhe rendimenti i agrumeve32. Prodhimi dhe rendimenti i rrushit33. Sipërfaqja bujqësore e përdorur34. Sipërfaqja e tokës së punueshme (arë)35. Sipërfaqja e drufrutoreve36. Sipërfaqja e livadheve dhe kullotave e përdorur për aktivitet bujqësor37. Sipërfaqja e kopështit të shtëpisë38. Aftësia ujitëse39. Numri i mjeteve të mekanikës bujqësore40. Import eksporti i prodhimeve bujqësore sipas grup kulturave dhe produkteve bujqësore41. Sipërfaqja e punueshme e mbjellë me kultura të para42. Sipërfaqja e mbjellë me perime të para sipas llojeve kryesore, në fushë dhe në serra43. Sipërfaqja e mbjellë me drithera, patate dhe fasule44. Sipërfaqja e mbjellë me bime industriale dhe medicinale45. Sipërfaqja e mbjellë me luleshtrydhe kulturë e parë në fushë e serra46. Sipërfaqja e mbjellë me foragjere kulturë e parë47.Sipërfaqja embjellëmevresht sipasdestinacionit të varieteteve (për verëdhepër tavolinë)48. Sipërfaqja e ullishteve sipas destinacionit të varieteteve (për vaj dhe për tavolinë)49. Struktura e pemëve Frutore50.Strukturaevreshtarisë

3.1.2.a.3 Statistikat eProdukteveBimorenga Vrojtimi mbi Sipërfaqen eMbjellë Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Vjetor Nuk merren të dhënaadministrative INSTAT V+0D V+137D V+140D

1.Mospërmbushja e kritereve të cilësisë (saktësia,përpikmëria dhe krahasueshmëria) në vrojtimin esiperfaqes se mbjelle, e cila sjell si pasojë mosshpërndarjen në kohë dheme cilësi të rezultatevetë vrojtimit -|- 42. Lëvizja/largimi i stafit të sektorit me eksperiencënë prodhimin e statistikave të Bujqesisë, e cila sjellsi pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve tëpunës -|- 93. Moskryerja e kontrolleve periodike në terrenriskon cilësinë e rrezulltatit perfundimtar te vrojtimitVVB, dhe VSM -|- 54. Avari/dëmtime /shkëputje në infrastrukurën e ITservera duke sjellë pezullim/vonesa të mbledhjesprodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare -|- 4

Buxhet shteti

3.1.2.b Statistikat eblegtorisë,mishit dhevezëve

3.1.2.b.1 Statistikat e Blegtorisë, Mishitdhe Vezëve nga Vrojtimi VjetornëBujqësi Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Vjetor Ministria e Bujqësisë dheZhvillimitRural INSTAT V+30D V+136D V+203D

1.Mospërmbushja e kritereve të cilësisë (saktësia,përpikmëria dhe krahasueshmëria) në vrojtiminvjetor të bujqësisë (VVB) -|- 42. Moskryerja e kontrolleve periodike në terren qëriskon cilësinë e rrezulltatit perfundimtar te vrojtimitVVB -|- 43. Mosfunnksionimi i grupeve nderinstitucionale, sidhe nderveprimi bazuar ne memorandumet tëbashkëpunimit me institucionet furnizues me tëdhëna, e cila sjell vonesa dhe mangësi nëprodhimin statistikor -|- 44. Risk i jashtëm përmos përdorimin e statistikavezyrtare lidhur me: Statistikat e blegtorisë, mishitdhe vezëve (VVB) -|- 45. Risk i mos realizimit të aktiviteteve statistikoredetyrim i burimit administrativ lidhur me: Statistikate blegtorisë, mishit dhe vezëve (VVB) -|- 46. Risku i mos zbatimit të memorandumeve tëbashkëpunimit -|- 2

Buxhet shteti

3.1.2.b.2 Statistikat e Blegtorisë, Mishitdhe Vezëve nga burimiadministrativ Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Struktura e gjedhit2. Struktura e derrave3. Struktura e te imtave4. Struktura e shpendeve5. Prodhimi i mishit sipas llojit6. Te tjera prodhime blegtorale sipas llojit7. Prodhimi dhe perdorimi i qumeshtit ne ferme8. Therjet e kafsheve (te gjitha llojet ne ferme)9. Parashikimi i mishit te gjedhit per konsum10. Parashikimi i mishit te derrit per konsum11.Parashikimi imishit te te imtaveper konsum

Ministria e Bujqësisë dheZhvillimitRural INSTAT V+131D V+197D V+204D

1. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative lidhur me:Statistikat e blegtorisë, mishit dhe vezëve -|- 42. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënat administrative lidhur me: Statistikat eblegtorisë, mishit dhe vezëve -|- 43. Mosrealizimi në kohë dhe me cilësi i treguesvetë blegtorisë -|- 44. Keqinterpretim të statistikave zyrtare tëpublikuara -|- 4Risk i mos realizimit të aktiviteteve statistikoredetyrim i burimit administrativ lidhur me: Statistikate blegtorisë, mishit, vezëve dhe qumështitgjeneruar nga burimi administrativ -|- 45. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit të të dhënave -|- 4Risku i mos zbatimit të memorandumeve tëbashkëpunimit -|- 4Risk i brendshëm nga lëvizja e stafit të sektorit meeksperiencë në prodhimin e statistikave tëblegtorisë dhe peshkimit, e cila sjell si pasojëndërprerje/ngadalësim të proçeseve të punës. -|- 46.Gabimenëpërllogaritjene treguesve -|- 4

Buxhet shteti

3.1.2.b.3
Statistikat e Blegtorisë, Mishitdhe Vezëve nga vrojtimi mujormbi monitorimin e aktivitetit tëthertoreve për gjedhë, derradhe të imta

Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Mujor
1. Prodhimi i mishit të gjedhit nga thertoret2. Prodhimi i mishit të derrit nga thertoret3. Prodhimi i mishit të deleve nga thertoret4.Prodhimi imishit tëdhivenga thertoret

Instituti i Statistikave INSTAT M+29D M+43D M+45D

1. Ardhja e pyetësorëve me vonesë në INSTATlidhur me: Statistikat e blegtorisë, mishit dhevezëve të gjeneruara nga vrojtimet mujore tëaktivitetit të thertoreve për gjedhë, derra dhe tëimta, shpendë -|- 42. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellndikim ne cilësinë e produktit. -|- 43. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT përmbledhjen në vrojtimet qe realizohen nga sektorisjell mos publikimin në kohë të rezulltateve tëvrojtimit. -|- 44. Vonesa dhe gabime të tjera në proçesin ekontrrollit dhe hedhjes së të dhënave për anketatmujore dhe vjetore të blegtorisë. -|- 45. Moskryerja e kontrolleve periodike në terrenriskon cilësinë e të dhënave të mbledhura -|- 46. ProblemetmesisteminCAPI tëmbledhjes së tëdhënave, që riskojnë cilësinë e të dhënave si dhevendos barrë mbi anketuesin për: Statistikat eblegtorisë, mishit dhe vezëve të gjeneruara ngavrojtimi mujor i aktivitetit të thertoreve për gjedhë,derra dhe të imta. -|- 48. Gabime në hedhjen e të dhënave nga vrojtimetstatistikore -|- 4 Kohë e gjatë për kontrollet në nivel

Buxhet shteti



mikro të të dhënave. -|- 47. Mospajisja e aplikacioneve e mbledhjes së tëdhënaveme tëgjitha funksionet eduhura. -|- 3

3.1.2.b.4
Statistikat e Blegtorisë, Mishitdhe Vezëve nga vrojtimi mujormbi monitorimin e aktivitetit tëthertoreve tëshpendëve

Vrojtim 100% Ivazhdueshem Mujor 1. Prodhimi i vezeve per konsum njerezor (subjektet e prodhimit te vezeve)2. Struktura e çeljeve3.Numri i pulavepjellëse Instituti i Statistikave INSTAT M+43D M+45D M+52D

1. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellndikim ne cilësinë e produktit -|- 42. Ardhja e pyetësorëve me vonesë në INSTATlidhur me: Statistikat e blegtorisë, mishit dhevezëve të gjeneruara nga vrojtimet mujore tëaktivitetit të thertoreve për shpendë si dheStatistikat e qumështit dhe nënprodukteve të tij tëgjeneruara ngamujor në thertoret e shpendëve -|-43. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT përmbledhjen në vrojtimet qe realizohen nga sektorisjell mos publikimin në kohë të rezulltateve tëvrojtimit. -|- 44. Vonesa dhe gabime të tjera në proçesin ekontrrollit dhe hedhjes së të dhënave për anketatmujore dhe vjetore të blegtorisë. -|- 45. Moskryerja e kontrolleve periodike në terren qëriskon cilësinë e të dhënave të mbledhura. -|- 46. Problemeveme sistemin CAPI tëmbledhjes sëtë dhënave, që riskojnë cilësinë e të dhënave sidhe vendos barrëmbi anketuesin për: Statistikat eblegtorisë, mishit dhe vezëve të gjeneruara ngavrojtimi mujor i aktivitetit të thertoreve tëshpendëve. -|- 47. Mospajisja e aplikacionene të mbledhjes së tëdhënave me të gjitha funksionet e duhura. -|- 38. Gabime në hedhjen e të dhënave nga vrojtimetstatistikore -|- 49. Kohë e gjatë për kontrollet në nivel mikro të tëdhënave -|- 4

Buxhet shteti

3.1.2.b.5
Statistikat e Blegtorisë, Mishitdhe Vezëve nga vrojtimi mujori aktivitetit të pularive përprodhimin e vezëve (konsumnjerëzor)

Vrojtim 100% Ivazhdueshem Mujor 1. Prodhimi i mishit te shpendeve nga thertoret2. Import - eksporti i shpendeve Instituti i Statistikave INSTAT M+15D M+38D M+42D

1. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellndikim ne cilësinë e produktit. -|- 42. Ardhja e pyetësorëve me vonesë në INSTATlidhur me: Statistikat e blegtorisë, mishit dhevezëve të gjeneruara nga vrojtimi mujor i aktivitetittë pularive për prodhimin e vezëve (konsumnjerëzor) -|- 43. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT përmbledhjen në vrojtimet qe realizohen nga sektorisjell mos publikimin në kohë të rezulltateve tëvrojtimit -|- 44. Vonesa dhe gabime të tjera në proçesin ekontrrollit dhe hedhjes së të dhënave për anketatmujore dhe vjetore të blegtorisë -|- 45. Moskryerja e kontrolleve periodike në terren qëriskon cilësinë e të dhënave të mbledhura. -|- 46. ProblemetmesisteminCAPI tëmbledhjes së tëdhënave që riskojnë cilësinë e të dhënave, si dhevendos barrë mbi anketuesin për: Statistikat eblegtorisë, mishit dhe vezëve të gjeneruara ngavrojtimimujor i aktivitetit të pularive për prodhimin evezëve (konsum njerëzor) -|- 47. Mospajisja e aplikacioneve të mbledhjes së tëdhënave me të gjitha funksionet e duhura. -|- 48. Gabime në hedhjen e të dhënave nga vrojtimetstatistikore të sektorit. -|- 49. Kohë e gjatë për kontrollet në nivel mikro të tëdhënave -|- 4

Buxhet shteti

3.1.2.c Statistikat equmështit dhenënprodukteve të tij

3.1.2.c.1
Statistikat e Qumështit dheNënprodukteve të tij të Vrojtimivjetor në të gjitha fabrikat dhebaxhot që grumbullojnë dhepërpunojnëqumësht

Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Vjetor
1. Sasia e qumështit të grumbulluar,2. Nën produktet e qumështit3. Përmbajtja mesatare e yndyrës dhe proteinave4.Strukturae fabrikave/qendrave tëgrumbullimit

Instituti i Statistikave INSTAT V+62D V+181D V+188D

1. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellndikim ne cilësinë e produktit. -|- 42. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT përmbledhjen në vrojtimet qe realizohen nga sektorisjell mos publikimin në kohë të rezulltateve tëvrojtimit. -|- 43. Ardhja e pyetësorëve me vonesë në INSTATlidhur me: Statistikat e qumështit dhenënprodukteve të tij të gjeneruara nga vrojtimivjetor dhe mujor në fabrikat dhe baxhot qëgrumbullojnë dhe përpunojnë qumësht (të gjithëllojet). -|- 44. Vonesa dhe gabime të tjera në proçesin ekontrollit dhe hedhjes së të dhënave për anketatmujore dhe vjetore të blegtorisë. -|- 45. Moskryerja e kontrolleve periodike në terrenriskon cilësinë e të dhënave të mbledhura. -|- 46. ProblemetmesisteminCAPI tëmbledhjes së tëdhënave, që riskojnë cilësinë e të dhënave si dhevendos barrë mbi anketuesin për: Statistikat equmështit dhe nënprodukteve të tij të gjeneruaranga vrojtimi vjetor në të gjitha fabrikat dhe baxhotqë grumbullojnë dhe përpunojnë qumësht. -|- 47. Mospajisja e aplikacioneve të mbledhjes së tëdhënave me të gjitha funksionet e duhura -|- 48. Gabime në hedhjen e të dhënave nga vrojtimetstatistikore -|- 49. Kohë e gjatë për kontrollet në nivel mikro të tëdhënave. -|- 4

Buxhet shteti

3.1.2.c.2
Statistikat e Qumështit dheNënprodukteve të tij ngaVrojtimi mujor në fabrikat qëgrumbullojnë dhe përpunojnëqumështine lopës

Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Mujor 1. Grumbullimi dhe përpunimi i qumështit të lopës sipas % se yndyrës dhe proteinës.2. Nënproduktet kryesore nga qumështi i lopës të prodhuar nga subjektet e përpunimit tëqumështit Instituti i Statistikave INSTAT M+15D M+38D M+41D

1. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellndikim ne cilësinë e produktit. -|- 42. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT përmbledhjen në vrojtimet qe realizohen nga sektorisjell mos publikimin në kohë të rezulltateve tëvrojtimit -|- 43. Ardhja e pyetësorëve me vonesë në INSTATlidhur me: Statistikat e qumështit dhenënprodukteve të tij të gjeneruara nga vrojtimivjetor dhe mujor në fabrikat dhe baxhot qëgrumbullojnë dhe përpunojnë qumësht (të gjithëllojet) -|- 44. Vonesa dhe gabime të tjera në proçesin ekontrrollit dhe hedhjes së të dhënave për anketatmujore dhe vjetore të blegtorisë. -|- 45. Moskryerja e kontrolleve periodike në terren

Buxhet shteti



riskon cilësinë e të dhënave të mbledhura. -|- 46. ProblemetmesisteminCAPI tëmbledhjes së tëdhënave, riskon cilësinë e të dhënave si dhevendos barrë mbi anketuesin për: Statistikat equmështit dhe nënprodukteve të tij të gjeneruaranga vrojtimi mujor në fabrikat që grumbullojnë dhepërpunojnë qumështin e lopës. -|- 47. Mospajisja e aplikacioneve të mbledhjes së tëdhënave me të gjitha funksionet e duhura. -|- 48. Gabime në hedhjen e të dhënave nga vrojtimetstatistikore të sektorit. -| -|- 49. Kohë e gjatë për kontrollet në nivel mikro të tëdhënave. -|- 4

3.1.2.c.3 Statistikat e Qumështit dheNënprodukteve të tij ngaburimi administrativ Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor 1. Prodhimi i qumështit sipas llojit, qarkut dhe bashkisë2.Rendimenti i prodhimit tëqumështit sipas llojit nenivel qarkudhebashkie Ministria e Bujqësisë dheZhvillimitRural INSTAT V+111D V+167D V+174D

1. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative lidhur me:Statistikat e qumështit -|- 42. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënat administrative lidhur me: Statistikat equmështit -|- 43. Mos realizimi në kohë dheme cilësi i treguesvetë qumështit -|- 44. Mosrealizimit I aktiviteteve statistikore që janëdetyrim i burimit administrativ lidhur me: Statistikate qumështit gjeneruar nga burimi administrative -|-45. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit të të dhënave. -|- 46. lëvizja e stafit të sektorit me eksperiencë nëprodhimin e statistikave të blegtorisë dhepeshkimit, e cila sjell si pasojëndërprerje/ngadalësim të proçeseve të punës. -|- 47.Gabimenëpërllogaritjene treguesve -|- 4

Buxhet shteti

3.1.2.d StatistikatStrukturore tëFermës

3.1.2.d.1 Censi iBujqësisë Vrojtim 100% Pilot Çdo10vite Instituti i Statistikave INSTAT V+45D V+180D

1.Mosrealizim i Censit te Popullsie dhe Banesavemund te sjelle shtyrjen e Pilotit -|- 72. Ngjarje jo te lidhura me statistikat por qendikojne realizimin e aktiviteteve statistikore -|- 73. Ndërprerja e proceseve të Cens për shkak tëforcave madhore, pandemi globale, etj; -|- 74. Mungesa e burimeve financiare për realizimin eaktiviteteve të nevojshmepër realizimin eCensit -|-75. Mosmiratimi në kohë i kornizës ligjore rrezikonorganiziminegjithëaktivitetit tëCensit -|- 7

Kombinuar (Buxhetshteti+Donatoret)

Afati i fillimit Afati ipërfundimit

A.1 Përditësimi i dokumentitstrategjik tëCensit Instituti i Statistikave INSTAT 1/4/2023 6/30/2023
1. Ndërprerja e proceseve të Cens për shkak tëforcave madhore, pandemi globale, etj; -|- 72. Mungesa e burimeve financiare për realizimin eaktiviteteve të nevojshmepër realizimin eCensit -|-7

Buxhet shteti

A.2 Përditësimi i planit të veprimit tëCensit Instituti i Statistikave INSTAT 1/4/2023 6/30/2023 1. Ndërprerja e proceseve të Cens për shkak tëforcavemadhore, pandemiglobale, etj; -|- 7 Buxhet shteti

A.3 Përditësimi i buxhetit tëCensit Instituti i Statistikave INSTAT 1/4/2023 6/30/2023 1. Ndërprerja e proceseve të Cens për shkak tëforcavemadhore, pandemiglobale, etj; -|- 7 Buxhet shteti

A.4 Korniza Ligjore e Censit tëBujqësisë dhe FermaveBujqësore Instituti i Statistikave INSTAT 1/4/2023 12/31/2023 1. Mosmiratimi në kohë I kornizës ligjore të Censit-|- 7 Buxhet shteti

A.4.1 Miratimi i Ligjit tëCensit Instituti i Statistikave INSTAT 1/4/2023 12/31/2023 1.Mosmiratimi nëkohë i ligjit tëCensit -|- 7 Buxhet shteti

A.5 Pyetësori i Censit dhepërgatitjaemanualeve Instituti i Statistikave INSTAT 1/4/2023 6/30/2023
1. Ndërprerja e proceseve të Cens për shkak tëforcave madhore, pandemi globale, etj; -|- 7 4.Mungesa e burimeve financiare për realizimin eaktiviteteve të nevojshmepër realizimin eCensit -|-7

Kombinuar (Buxhetshteti+Donatoret)

A.5.1 Draftimi i pyetësorit tëCensit Instituti i Statistikave INSTAT 1/4/2023 6/30/2023

1. Ndërprerja e proceseve të Cens për shkak tëforcave madhore, pandemi globale, etj; -|- 73.2. Ndërprerja e proceseve të Cens për shkak tëforcave madhore, pandemi globale, etj; -|- 7 4.3. Mungesa e burimeve financiare për realizimin eaktiviteteve të nevojshmepër realizimin eCensit -|-7

Kombinuar (Buxhetshteti+Donatoret)

A.5.2 Draftimi i manualeve:Supervizor, Kontrollor,Anketues Instituti i Statistikave INSTAT 1/4/2023 6/30/2023
1. Ndërprerja e proceseve të Cens për shkak tëforcave madhore, pandemi globale, etj; -|- 7 4.2. Mungesaeburimeve financiare për realizimin eaktiviteteve të nevojshmepër realizimin eCensit -|-7

Kombinuar (Buxhetshteti+Donatoret)

A.6 Implementimi dhe monitorimi istrategjisësëkomunikimit Instituti i Statistikave INSTAT 1/4/2023 12/31/2023 1. Mungesa e burimeve financiare për realizimin eaktiviteteve -|- 7 Kombinuar (Buxhetshteti+Donatoret)

3.1.2.e Llogaritëekonomikenëbujqësi

3.1.2.e.1 Statistikat mbi LlogaritëEkonomikenëBujqësi Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor 1. Llogaritë ekonomike në bujqësi - Vlerësimet e para2. Llogaritë ekonomike në bujqësi - Vlerësimet e dyta3. Llogaritë ekonomike në bujqësi - Çmime korrente4. Llogaritë ekonomike në bujqësi - Çmime konstante

Ministria e Bujqësisë dheZhvillimitRural INSTAT V+364D V+364D V+119D 1.Mbledhjame vonesë dhe jo në cilësinë e duhure të dhënave administrative për llogaritëekonomike në bujqësi, çka mund të sjellë vonesanë llogaritjen dhe shpërndarjen e statistikave tëllogarive ekonomike në bujqësi -|- 5

Buxhet shteti



5.Llogaritëekonomikenëbujqësi-Rajonale 2. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellëndikim ne cilësinë e produktit statistikor -|- 53. Mungesa e kapaciteteve të përdorimit tëprogrameve kompjuterike statistikore (SPSS,EXCEL, R etj) per manaxhiminin e të dhënavedhe prodhimin e rezultateve nga stafi i sektorit, çkasjell mangësi në përdorimin e regjistrave statistikorpër prodhimin e treguesve -|- 54. Mungesa e trajnimeve të stafit të sektorit nëfushat relevante, çka sjell një ambient pune jomotivues dhe rënie të kapaciteteve të stafit -|- 55. Mungesa memorandumeve të bashkëpunimitme institucionet furnizues me të dhëna, çka sjellvonesa dhe mangësi në prodhimin statistikor -|- 5Mosrealizimi i publikimeve të reja që janë produkt iprojekteve IPA, si rezultat i efektit të pandemisë,çkasjell dobësimine rolit të INSTAT -|- 5

3.1.2.e.2 Statistikat mbi ÇmimetBujqësore Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Mujor
1. Çmimet e bujqësisë - Indekset vjetore2. Çmimet e bujqësisë - Indekset tre mujore3. Çmimet e bujqësisë - Çmimet absolute4.Çmimetdheqeratëe tokësbujqësore

Instituti i Statistikave INSTAT T+35D T+63D T+187D

1.Mbledhjame vonesë dhe jo në cilësinë e duhure të të dhënave duke sjellë vonesa në llogaritjendheshpërndarjenestatistikave lidhurme:Vrojtiminmujor të çmimeve të prodhimeve bujqësore,vrojtimin tremujor të çmimeve të inputevebujqësore, vrojtimn tremujor të çmimeve tëkafshëve për mbarështim,Logaritë ekonomike nëBujqësi -|- 52. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellëndikim ne cilësinë e produktit statistikor -|- 53. Mungesa e kapaciteteve të përdorimit tëprogrameve kompjuterike statistikore (SPSS,EXCEL, R etj) per manaxhiminin e të dhënavedhe prodhimin e rezultateve nga stafi i sektorit, çkasjell mangësi në përdorimin e regjistrave statistikorpër prodhimin e treguesve -|- 54. Mungesa e trajnimeve të stafit të sektorit nëfushat relevante, çka sjell një ambient pune jomotivues dhe rënie të kapaciteteve të stafit -|- 55. Mungesa memorandumeve të bashkëpunimitme institucionet furnizues me të dhëna, çka sjellvonesa dhe mangësi në prodhimin statistikor -|- 5Mosrealizimi i publikimeve të reja që janë produkt iprojekteve IPA, si rezultat i efektit të pandemisë,çkasjell dobësimine rolit të INSTAT -|- 5

Buxhet shteti

3.1.3 Statistikat epeshkimit

3.1.3.1 Statistikat epeshkimit Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor
1. Satistikat e zenies se peshkut sipas kategorive ujore2. Satistikat e peshkimit sipas porteve3. Flota Detare sipas llojit te anijes4. Flota Detare sipas porteve5. Zeniet sipas specieve ne kategorine ujrat e brendshme6.Zeniet sipasspecievenekategoritedetare, bregdetaredhe laguna

Ministria e Bujqësisë dheZhvillimitRural INSTAT V+97D V+167D V+174D

1. Vonesa në procesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative lidhur me:Statistikat e peshkimit dhe akuakultures -|- 42. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënat administrative lidhur me: Statistikat epeshkimit dhe akuakultures -|- 43. Risk i jashtëm për keqinterpretim të statistikavezyrtare të publikuara -|- 4Risk i mos realizimit të aktiviteteve statistikoredetyrim i burimit administrativ lidhurme:Mbledhjendhe përpunimin e të dhënave administrative përpeshkimin dhe akuakulturën -|- 44. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit të të dhënave. -|- 4Risk i brendshëm nga lëvizja e stafit të sektorit meeksperiencë në prodhimin e statistikave tëblegtorisë dhe peshkimit, e cila sjell si pasojëndërprerje/ngadalësim tëproçeseve tëpunës -|- 4

Buxhet shteti

3.1.3.2 Statistikat e peshkimit dheakuakulturës Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Tremujor
1. Zënie peshku sipas kategorive ujore dhe specieve2. Satistikat e akuakultures3. Llogarite ekonomike ne peshkim4.Prodhimi i rasateve

Ministria e Bujqësisë dheZhvillimitRural INSTAT T+34D T+49D T+63D

1. Vonesa në proçesin e grumbullimit të tëdhënave nga burimet administrative lidhur me:Statistikat e peshkimit dhe akuakultures -|- 42. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënat administrative lidhur me: Statistikat epeshkimit dhe akuakultures. -|- 43. Mosrealizimi i aktiviteteve statistikore që janëdetyrim i burimit administrativ lidhurme:Mbledhjendhe përpunimin e të dhënave administrative përpeshkimin dhe akuakulturën. -|- 43. Mos realizimi në kohë dheme cilësi i treguesvetë Blegtorisë dhe Peshkimit. -|- 44. Keqinterpretim të statistikave zyrtare tëpublikuara. -|- 45. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit të të dhënave. -|- 46. Moszbatimi I memorandumeve tëbashkëpunimit. -|- 47. Lëvizja e stafit të sektorit me eksperiencë nëprodhimin e statistikave të blegtorisë dhepeshkimit, e cila sjell si pasojëndërprerje/ngadalësim të proçeseve të punës. -|- 48.Gabimenëpërllogaritjene treguesve. -|- 4

Buxhet shteti

3.1.4 Statistikat e prodhimeveorganikenëbujqësi

3.1.4.1 Statistikat e prodhimeveorganikenëbujqësi Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Numri i Fermave organike gjithsej2. Numri i Fermave organike sipas aktivitetit3. Siperfaqe e produkteve organike ne proces çertifikimi4. Siperfaqe e produkteve organike e çertifikuar5. Prodhimi i produkteve organike ne proces certifikimi6. Prodhimi i produkteve organike te çertifikuar ne serre7. Siperfaqe e produkteve organike te egra8. Prodhimi i produkteve organike te egra9. Blegtoria organike, produktet me origjinë shtazore10. Akuakultura organike11.Produktet bio tëpërpunuarabujqesoredheblegtorale

Ministria e Bujqësisë dheZhvillimitRural INSTAT V+118D V+160D V+174D

1.Mospërmbushja e kritereve të cilësisë (saktësia,përpikmëria dhe krahasueshmëria) për të dhënatadministrative mbi Tokën dhe prodhimin Bimor ecila sjell si pasojë mos prodhimin në kohë dhecilësi të treguesve statistikore. -|- 42. Lëvizja/largimi i stafit të sektorit me eksperiencënë prodhimin e statistikave të Bujqesisë, e cila sjellsi pasojë ndërprerje/ngadalësim të proceseve tëpunës -|- 9

Buxhet shteti

3.1.5 Statistikat eagromjedisit



3.1.5.1 Statistikat eagromjedisit Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor
1. Sipëfaqja e trajtuar me plehra2. Sipërfaqja e trajtuar me pesticide sipas llojeve3. Sasia e plehrave4.Sasiaepesticideve

Instituti i StatistikaveMinistria e Bujqësisë dheZhvillimitRural INSTAT V+151D V+291D V+299D
1. Mosmmarrja e të dhënave administrative perAgro-mjedisin nga Ministria e Bujqësisë dheZhvillimit Rural, mund të sjellë vonesa dhepasaktësi nëpublikimine reguesvestatistikorë -|- 4

Buxhet shteti

3.2 Energjia

3.2.1 Statistikat eEnergjisë - prodhimi

3.2.1.1 Statistikat eenergjisëelektrike Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Tremujor

1. Energji në dispozicion2. Prodhimi neto vendas3. Termocentrale4. Hidrocentrale5. Publike6. Prodhim bruto i hidrocentraleve publike7. Konsum dhe humbje vetjake8. Prodhues të pavarur privatë dhe koncesionarë9. Të tjerë prodhues (energji të rinovueshme të tjera)10. Importi bruto (energji në marrje)11. Eksporti bruto (energji në dhënie)12. Konsumi i energjisë elektrike13. Humbjet në rrjet14. Humbjet dhe konsumi vetjak në transmetim15. Humbjet në shpërndarje16. Humbjet teknike në shpërndarje17. Humbjet jo teknike në shpërndarje18. Përdorimi nga konsumatorët19. Familjarë20. JoFamiljarë

Operatori i Sistemit tëTransmetimitKoorporata ElektroenergjitikeShqiptareOpertatori i Shërndarjes sëEnergjisë (OSHEE)
INSTAT T+52D T+53D T+65D

1. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave përkryerjen e procesit statistikor në vrojtimet vjetore, ecila sjell si pasojë mospublikimin në kohë tërezultateve të vrojtimit -|- 22. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore e cila sjell si pasojëmosshpërndarjen në kohë e në cilësi tërezultateve të vrojtimit -|- 53. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitënatyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojëmospublikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit -|-54. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazësligjore të burimit administrativ, sjell si pasojëmospublikimin në kohë të rezultateve të treguesvestatistikorë -|- 25. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave tëpërditshme të sektorit, e cila sjell si pasojëngadalësim të proceseve të punës -|- 26. Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimevestatistikore dhe përditësimit tëmaterialeve nëweb,e cila sjell si pasojë mungesën e informacionit përpërdoruesit dhe cënimin e imazhit të INSTAT -|- 27. Gabime në përllogaritje e treguesve ngaspecialistët, e cila sjell si pasojë mosshpërndarjenme cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë. -|-28. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazësligjore të burimit administrativ, që sjell si pasojëmospublikimin në kohë dhe me cilësi tërezultateve të treguesve statistikorë. -|- 29. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, ecila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim tëproceseve të punës -|- 510. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT përmbledhjen e të dhënave në vrojtimet vjetore, e cilasjell si pasojëmospublikiminnëkohë të rezultatevetë vrojtimit -|- 511. Mosfunksionimi i metodave të automatizimitdhe mos pasja e suportit për automatizimin eproceseve te prodhimit statistikor, e cila sjell sipasojë ngadalësim të procesit të automatizimit -|- 512. Moszhvillimi i sistemeve të informacionit dheweb-services, e cila sjell si pasojë përdorimin esistemeve aktuale dhe mospërmirësim tëresponseburden -|- 5

Buxhet shteti

3.2.1.2 Statistikat e Bilancit tëpërgjithshëm tëenergjisë Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1.Konsumi i brendshëm bruto2. Prodhimi i produkteve primare3. Import4. Ndryshimi i gjendjeve5. Eksport6. Depozituar7. Konsumi në degën e energjisë8. Humbje në shpërndarje9. Disponibël për konsum final10. Konsumi final joenergjetik11.Konsumi final i energjisë

Agjencia Kombëtare eBurimeveNatyrore (AKBN) INSTAT V+226D V+226D V+272D

1. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave përkryerjen e procesit statistikor në vrojtimet vjetore, ecila sjell si pasojë mospublikimin në kohë tërezultateve të vrojtimit -|- 22. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore e cila sjell si pasojëmosshpërndarjen në kohë e në cilësi tërezultateve të vrojtimit -|- 53. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazësligjore të burimit administrativ, sjell si pasojëmospublikimin në kohë të rezultateve të treguesvestatistikorë. -|- 54. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave tëpërditshme të sektorit, e cila sjell si pasojëngadalësim të proceseve të punës. -|- 25. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitënatyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojëmospublikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit -|-56. Gabime në përllogaritje e treguesve ngaspecialistët, e cila sjell si pasojë mosshpërndarjenme cilësi të rezultateve të treguesve statistikorë. -|-24. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazësligjore të burimit administrativ, që sjell si pasojëmospublikimin në kohë dhe me cilësi tërezultateve të treguesve statistikorë -|- 25. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT përmbledhjen e të dhënave në vrojtimet vjetore, e cilasjell si pasojëmospublikiminnëkohë të rezultatevetë vrojtimit. -|- 56. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, ecila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim tëproceseve të punës. -|- 57.Mosfunksionimi imetodave të automatizimit dhemos pasja e suportit për automatizimin eproceseve te prodhimit statistikor, e cila sjell sipasojë ngadalësim të procesit të automatizimit -|- 58. Moszhvillimi i sistemeve të informacionit dheweb-services, e cila sjell si pasojë përdorimin esistemeve aktuale dhe mospërmirësim tëresponseburden -|- 5

Buxhet shteti

3.3 Transporti

3.3.1 Statistikat eTransportit

3.3.1.1
Statistikat e transportit ajror,detar, ujor i brendshëm dhehekurudhor të mallrave dhepasagjerëve

Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Mujor
1. Gjatësia e rrjetit rrugor;2. Transporti hekurudhor i mallrave në ton;3. Transporti hekurudhor i mallrave në ton/km;4. Transporti hekurudhor pasagjerëve në numër;5. Transporti hekurudhor pasagjerëve në pasagjerë / km;6. Aksidente në hekurudhë;

Ministria e Infrastrukturës dheEnergjisëPorti Detar VlorëPorti detar SarandëPorti detar DurrësPorti detar Shëngjin

INSTAT M+22D M+26D M+28D
1. Informacion jo i plotë nga të dhënatadministrative -|- 32. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimetadministrative -|- 33.Ndryshimi i bazës ligjore tëburimit administrativ -|- 3

Buxhet shteti



7. Numri i lokomotivave të transportit hekurudhor;8. Numri i Vagonave për pasagjerë të transportit hekurudhor;9. Numri i Vagonave të mallrave;10. Gjatësia e linjës hekurudhore në shfrytëzim;11. Volumi i mallrave nëpërmjet hekurudhës sipas NST 2007;12. Volumi i mallrave nëpërmjet hekurudhës sipas destinacionit 3. (kombër/ndërkombëtar);13. Volumi i ngarkim-shkarkimit (sipas porteve detare);14. Numri i pasagjerëve sipas porteve detare (shqiptarë, te huaj dhe të mitur);15. Numri i porteve detare;16. Volumin e mallrave për Transportin Detar sipas NST 2007;17. Numri i shoqërive ajrore;18. Numri i fluturime;19. Numri i mbikalime;20. Numri i pasagjerë (të hyrë, të dalë);21. Mallra ( të hyrë, të dalë);22.Posta ( tëhyrë, tëdalë).

Hekurudha Shqiptare sh.aAeroporti "NënëTereza" 4. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitënatyrore / pandemi globale -|- 35. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore -|- 36. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori qësjell ngadalësim tëproceseve tëpunës -|- 3

3.3.1.2 Statistikat mbi karakteristikat emjeteve të transportit rrugor Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Mjete për pasagjerë;2. Mjeteve për mallra;3. Mjete të transportit rrugor sipas llojit të mjetit;4. Mjete rrugore sipas rajoneve;5. Autovetura sipas vitit të prodhimit;6. Autovetura sipas lëndës djegëse;7. Autovetura sipas fuqisë motorike;8. Autovetura sipas kambios;9.Autoveturasipasqarqeve.

Drejtoria e Përgjithshme eShërbimit të TransportitRrugor(DPSHTRR) INSTAT V+94D V+171D V+196D

1. Informacion jo i plotë nga të dhënatadministrative -|- 52. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimetadministrative -|- 53. Mungesa e stafit përgjegjës në agjencitë e tjerastatistikore -|- 54.Ndryshimi i bazës ligjore tëburimit administrativ -|- 55. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori -|- 56.Mungesae trajnimevepër stafin -|- 5

Buxhet shteti

3.3.2 Statistikatmbi sigurinënë rrugë

3.3.2.1 Statistikat e sigurisë nëtransport Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Mujor

1. Numri i aksidenteve sipas ditëve të javës (ditë jave dhe ditë fundjave);2. Numri i aksidenteve sipas rrugëve (autostradë, interurbane, urbane, lokale dhe të tjera);3. Numri i aksidenteve sipas shkakut (sjellja e drejtuesit të mjetit dhe këmbësorëve);4. Numri i aksidenteve sipas gjeometrisë së rrugës;5. Numri i personave të aksidentuar;6. Numri i të vdekurve;7. Numri i aksidenteve rrugore sipas moshës së drejtuesit;8. Numri i të plagosurve;9.Numri i aksidentevesipasqarqeve;

Drejtoria e Përgjithshme ePolicisë INSTAT M+12D M+17D M+19D

1. Vonesa në marrjen e të dhënave nga burimetadministrative -|- 32. Informacion jo i plotë nga të dhënatadministrative -|- 33. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore -|- 34.Ndryshimi i bazës ligjore tëburimit administrativ -|- 35. Lëvizjaestafitmeeksperiencëngasektori -|- 4

Buxhet shteti

3.4 Turizmi

3.4.1 Statistikat eTurizmit -anaeofertës

3.4.1.1 Statistikat e StrukturaveAkomoduese Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Mujor

1. Numri i Strukturave akomoduese dhe të ngjashme2. Numri i dhomave3. Numri i shtretërveNumri i vizitorëve rezident4. Numri i vizitorëve jo-rezident5. Numri i netë qëndrime nga rezident6. Numri i netë qëndrime nga jo-rezident7. Norma neto e shfrytëzimit të dhomave8.Normanetoeshfrytëzimit të shtretërve

Instituti i Statistikave INSTAT M+15D M+43D M+48D

1. Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimevestatistikore dhe përditësimit tëmaterialeve nëweb,e cila sjell si pasojë mungesën e informacionit përpërdoruesit dhe cënimin e imazhit të INSTAT -|- 32.Gabimenëpërllogaritje e treguesve, e cila sjell sipasojë mos shpërndarja në cilësi të rezultateve tëtreguesve statistikorë. -|- 43. Moszbatimi në kohë i hapave dhe detyrave përkryerjen e procesit statistikor në vrojtimetmujore, ecila sjell si pasojë mos publikimin në kohë tërezultateve të vrojtimit. -|- 64. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitënatyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojëmos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -|- 5, 55. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave tëpërditshme të sektorit, e cila sjell si pasojëngadalësim të proceseve të punës. -|- 46. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT përmbledhjen e të dhënave në vrojtimetmujore, e cilasjell si pasojë mos publikimin në kohë tërezultateve të vrojtimit. -|- 57. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, ecila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim tëproceseve të punës. -|- 48. Mungesa e trajnimeve për stafin, e cila sjell sipasojë uljen e cilësisë dhe gabime në proceset epunës. -|- 49. Moszhvillimi i sistemeve të informacionit dheweb-services, e cila sjell si pasojë përdorimin esistemeve aktuale dhe mospërmirësim tëngarkesës së ndërmarrjes. -|- 610. Mosfunksionimi i metodave dhe mos pasja esuportit për automatizimin e proceseve teprodhimit statistikor, e cila sjell si pasojëngadalësimeprocesit tëautomatizimit. -|- 3

Buxhet shteti

3.4.2 Statistikat eTurizmit - anaeKerkeses

3.4.2.1 Anketa e Turizmit në Familje"PushimedheUdhëtime" Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Tremujor

1. Numri i personave rezidentëmbi 15 vjeç qëmarrin pjesë në turizëm për qëllime personalesipas gjinisë dhe grupmoshës2. Numri i personave rezidentëmbi 15 vjeç qëmarrin pjesë në turizëmpër qëllime personale,vetëm për udhëtimet brenda vendit sipas gjinisë dhe grupmoshës3. Numri i personave rezidentëmbi 15 vjeç qëmarrin pjesë në turizëmpër qëllime personale,vetëm për udhëtimet jashtë vendit sipas gjinisë dhe grupmoshës4. Numri i personave rezidentëmbi 15 vjeç qëmarrin pjesë në turizëmpër qëllime personale,vetëm për udhëtimet e shkurtra/një ditore sipas gjinisë dhe grupmoshës5. Numri i personave rezidentëmbi 15 vjeç qëmarrin pjesë në turizëmpër qëllime personale,vetëm për udhëtimet sipas gjinisë dhe grupmoshës6. Numri i personave rezidentëmbi 15 vjeç qëmarrin pjesë në turizëmpër qëllime personale,vetëm për udhëtimet e gjata brenda vendit sipas gjinisë dhe grupmoshës7. Numri i personave rezidentëmbi 15 vjeç qëmarrin pjesë në turizëmpër qëllime personale,për udhëtimet jashtë vendit, sipas gjinisë dhe grupmoshës8. Numri i personave rezidentembi 15 vjeç qëmarrin pjesë në turizëmpër qëllime personale,vetëm për udhëtimet e gjata brenda dhe jashtë vendit sipas gjinisë dhe grupmoshës9. Numri i udhëtimeve dhe shuma e netëve të qëndrimit sipas muajit të nisjes10. Shpërndarja e numrit të udhëtimeve sipas qëllimit11. Shpërndarja sipas qëllimit të udhëtimeve brenda dhe jashtë Shqipërisë12. Shpërndarja e udhëtimeve sipas kohëzgjatjes brenda dhe jashtë Shqipërisë13. Shpërndarja e udhëtimeve sipas qëllimit, kohëzgjatjes brenda dhe jashtë Shqipërisë14. Shpërndarja e udhëtimeve sipas grup-moshës brenda dhejashtë Shqipërisë15. Shpërndarja e udhëtimeve sipas gjinisë brenda dhe jashtë Shqipërisë16. Shpërndarja e udhëtimeve sipas grup-moshës dhe kohëzgjatjes17. Përqindja e udhëtimeve sipas destinacioneve më të frekuentuara në Shqipëri dhe jashtësajë

Instituti i Statistikave INSTAT T+5D T+305D T+320D

1. Ardhja e pyetsorëveme vonesë në INSTAT. -|-62. Kryerja e procesit të printimit jo në afatet epërcaktuara. -|- 63. Tërheqja e operatorëve/kontrollorëve gjatëprocesit të kontrollit/hedhjes së të dhënave riskonpërmbushjen e afateve për publikimin dhetransmetimine tëdhënavenëEurostat. -|- 6

Buxhet shteti



18. Përqindja e udhëtimeve sipas destinacioneve më të frekuentuara në Shqipëri dhetremujorëve për “Pushime dhe kohë të lirë”19. Shpërndarja udhëtimeve sipas llojit të akomodimit20. Shpërndarja e udhëtimeve brenda dhe jashtë Shqipërisë sipas llojit të akomodimit21. Shpërndarja udhëtimeve brenda dhe jashtë Shqipërisë sipas qëllimit dhe llojit tëakomodimit22. Shpërndarja e udhëtimeve brenda Shqipërisë (sipas qarqeve) dhe llojit të akomodimit23. Shpërndarja udhëtimeve sipas mënyrës së transportit24. Format e rezervimit25. Shpërndarja e udhëtimeve një ditore (vajtje-ardhje) sipas tremujorëve dhe qëllimit26.Shpërndarjaudhëtimevebrendadhe jashtëShqipërisësipasvendit tëorigjinës

3.4.3 Statistikat eLëvizjessëShtetasve

3.4.3.1 Statistikat e Lëvizjes sëShtetasve Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Mujor

1. Hyrje shtetas total2. Dalje shtetas total3. Hyrje shtetas shqiptarë4. Dalje shtetas shqiptarë5. Hyrje shtetas të huaj6. Dalje shtetas të huaj7. Hyrjet e shtetasve të huaj sipas rajoneve8. Hyrjet e shtetasve të huaj sipas qëllimit9. Lëvizjet e shtetesve sipasmënyrëssëudhëtimit

Drejtoria e Përgjithshme ePolicisëDrejtoria për Kufirin dheMigracionin
INSTAT M+15D M+23D M+27D

1. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazësligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mospublikimin në kohë të rezultateve të treguesvestatistikorë. -|- 72. Mos evidentimi dhe realizimi i detyrave tëpërditshme të sektorit, e cila sjell si pasojëngadalësim të proceseve të punës. -|- 33. Mos zbatimi në kohë i kalendarit të publikimevestatistikore dhe përditësimit tëmaterialeve nëweb,e cila sjell si pasojë mungesën e informacionit përpërdoruesit dhe cënimin e imazhit të INSTAT. -|- 34. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare nga fatkeqësitënatyrore / pandemi globale, e cila sjell si pasojëmos publikimin në kohë të rezultateve të vrojtimit. -|- 55. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori, ecila sjell si pasojë ndërprerje/ngadalësim tëproceseve tëpunës. -|- 4

Buxhet shteti

3.5 TregtiaeJashtme

3.5.1 Statistikat e Investimeve tëhuajadirektedheTregtisëndërkombëtare tëshërbimeve

3.5.1.1 Statistikat tremujore të fluksitdhe stokut të InvestimeveDirekte
Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 80% 20% Ivazhdueshëm Tremujor

1. Statistikat e fluksit të Investimeve Direkte sipas shteteve2. Statistikat e fluksit të Investimeve Direkte sipas aktivitetit ekonomik3. Statistikat e pozicionit të Investimeve Direkte sipas shteteve4. Statistikat e pozicionit të Investimeve Direkte sipas aktivitetit ekonomik5. Statistikat e fluksit të Investimeve Direkte sipas shteteve dhe aktiviteteve6.Statistikat epozicionit të InvestimeveDirektesipasshtetevedheaktiviteteve

Drejtoria e Përgjithshme eTatimeveAutoriteti I Kërkimit Shkencordhe InovacionitAgjencia Kombëtare eBurimeveNatyroreQendraKombëtaree Biznesit

Banka eShqiperise T+60D T+80D T+85D
1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimetadministrative. -|- 22. Mosrespektimi i afateve të vrojtimit në terren. -|-23. Informacion jo i plotë, i pa-standartizuar, megabime -|- 2

Buxheti i Bankes

3.5.1.2 Statistikat e Tregtisëndërkombëtare tëshërbimeve
Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 80% 20% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Tregtia ndërkombëtare e shërbimeve-eksport2. Tregtia ndërkombëtare e shërbimeve-import3. Shërbime për përpunim të inputeve fizike të zotëruara nga të tjerët import - eksport4. Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi import-eksport5. Transport import - eksport6. Udhëtime import-eksport7. Konstruksion import-eksport8. Shërbime sigurimi dhe të pensioneve import-eksport9. Shërbime financiare import-eksport10. Pagesa për përdorimin e pasurisë intelektuale import- eksport11. Shërbime telekomunikacioni, kompjuteri dhe informacioni import - eksport12. Shërbime të tjera biznesi import - eksport13.Shërbimepersonale, kulturoredheargëtimi import-eksport

Instituti i StatistikaveMinistria e Financave dheEkonomisëBanka e ShqipërisëDrejtoria e Përgjithshme eDoganaveAutoriteti i MbikëqyrjesFinanciare

Banka eShqiperise V+243D V+263D V+273D
1. Vonesat nga burimet administrative -|- 22.Mosrespektimi i afateve të vrojtimit në terren -|- 23. Informacion jo i plotë, i pa-standardizuar -|- 24. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhenxjerrjes së rezultateve -|- 2

Buxheti i Bankes

3.5.2 Statistikat e tregtisësë jashtme tëmallrave

3.5.2.1 Statistika mbieksportet/importet emallrave Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Mujor

1. Eksportet e mallrave,2. Importet e mallrave3. Bilanci tregtar i mallrave4. Volumi tregtar i mallrave5. % e mbulimit (eksporte/importe)6. Eksportet/importet sipas vendeve partnere7. Eksportet/importet sipas grup mallrave8. Eksportet/importet sipas seksioneve te Sistemit te Harmonizuar te Mallrave (HS)9. Eksportet/importet sipas kapitujve kryesore te Sistemit te Harmonizuar te Mallrave (HS),10. Eksportet/importet sipas grupmallrave dhe partnerëve kryesorë tregtarë11. Volumi tregtar i mallrave sipas vendeve partnere12. Eksportet/importet sipas grupvendeve ( Euro zone, BE, etj.)13. Eksportet/importet sipas mënyrës së transportit, Eksportet/importet e mallrave sipasKlasifikimitStandart tëTregtisësëJashtme (SITCRev.4).

Drejtoria e Përgjithshme eDoganave INSTAT M+-386D M+14D M+17D

1. Lëvizja / largimi i stafit me eksperiencë dukesjellë pezullim/vonesa në prodhimin dheshpërndarjen e statistikave zyrtare -|- 4Gabimet gjatë kontrollit në nivel mikro të tëdhënave si pasojë e kohës së shkurtër ndërmjetmarrjes së bazave të të dhënave dhe afatit tëpublikimit, duke cënuar prodhimin e treguevestatistikorë -|- 4

Buxhet shteti

3.5.2.2
Statistikat mbieksportet/importet e mallravesipas karakteristikave tëndërmarrjeve

Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Numri i ndermarrjeve sipas aktivitetit ekonomik dhe numrit te te punesuarve2. Eksportet e mallrave sipas aktivitetit ekonomik dhe numrit te te punesuarve3. Importet e mallrave sipas aktivitetit ekonomik dhe numrit te te punesuarve4. Numri i ndermarrjeve sipas aktivitetit ekonomik dhe disa shteteve kryesore5. Eksportet e mallrave sipas aktivitetit ekonomik dhe disa shteteve kryesore6. Importet e mallrave sipas aktivitetit ekonomik dhe disa shteteve kryesore7. Eksportet e mallrave sipas aktivitetit ekonomik dhe produkteve kryesore8. Importet e mallrave sipas aktivitetit ekonomik dhe produkteve kryesore9. Përqëndrimi i tregtisë së jashtme të mallrave sipas aktivitetit ekonomik10. Numri i ndërmarrjeve sipas numrit të vendeve partnere dhe aktivitetit ekonomik 11.Eksportet e mallrave sipas numrit të vendeve partnere dhe aktivitetit ekonomik12. Importet emallravesipasnumrit të vendevepartneredheaktivitetit ekonomik

Instituti i StatistikaveDrejtoria e Përgjithshme eDoganave INSTAT V+100D V+151D V+184D

1. Lëvizja / largimi i stafit me eksperiencë dukesjellë pezullim/vonesa në prodhimin dheshpërndarjen e statistikave zyrtare -|- 42. Gabimet gjatë kontrollit në nivel mikro të tëdhënave si pasojë e kohës së shkurtër ndërmjetmarrjes së bazave të të dhënave dhe afatit tëpublikimit, duke cënuar prodhimin e treguevestatistikorë -|- 4

Buxhet shteti

3.6 Bilanci i Pagesave

3.6.1 Statistikat eBilancit tëPagesave

3.6.1.1 Statistikat tremujore të BilancittëPagesave
Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 80% 20% Ivazhdueshëm Tremujor 1.Bilanci i Pagesave tremujor

Instituti i StatistikaveMinistria e Financave dheEkonomisëBanka e ShqipërisëDrejtoria e Përgjithshme eTatimeveDrejtoria e Përgjithshme eDoganaveAutoriteti i MbikëqyrjesFinanciareAutoriteti i Kërkimit Shkencor

Banka eShqiperise T+60D T+80D T+85D
1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimetadministrative. -|- 22.Mosrespektimi i afateve të vrojtimit në terren -|- 23. Informacion jo i plotë, i pa-standartizuar, megabime -|- 2

Buxheti i Bankes



dhe InovacionitAgjencia Kombëtare eBurimeveNatyroreQendra Kombëtare e BiznesitDrejtoria për Kufirin dheMigracionin

3.6.1.2 Statistikat mujore të Bilancit tëPagesave
Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 80% 20% Ivazhdueshëm Mujor 1.Bilanci i Pagesavemujor

Instituti i StatistikaveMinistria e Financave dheEkonomisëBanka e ShqipërisëDrejtoria e Përgjithshme eTatimeveDrejtoria e Përgjithshme eDoganaveAutoriteti i MbikëqyrjesFinanciareAutoriteti i Kërkimit Shkencordhe InovacionitAgjencia Kombëtare eBurimeveNatyroreQendraKombëtaree Biznesit

Banka eShqiperise M+46D M+51D M+60D
1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimetadministrative. -|- 22.Mosrespektimi i afateve të vrojtimit në terren -|- 23. Informacion jo i plotë, i pa-standartizuar, megabime -|- 2

Buxheti i Bankes

3.6.3 Statistikatmujore tëRezervësNdërkombëtare

3.6.3.1 Statistikat mujore të RezervësNdërkombëtare Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Mujor 1.Rezervandërkombëtare Ministria e Financave dheEkonomisëBankaeShqipërisë
Banka eShqiperise M+15D M+25D M+31D

1. Gabime të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve -|- 22. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimetadministrative -|- 1
Buxheti i Bankes

3.6.4 Statistikat tremujore tëBorxhit të Jashtëm

3.6.4.1 Statistikat tremujore të Borxhittë Jashtëm
Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve I vazhdueshëm Tremujor 1.Borxhi i Jashtëm Ministria e Financave dheEkonomisëBankaeShqipërisë

Banka eShqiperise T+60D T+82D T+85D
1. Vonesa e marrjes së të dhënave nga burimetadministrative. -|- 22. Informacion jo i plotë, i pa-standartizuar, megabime -|- 2

Buxheti i Bankes

3.7 Çmimet

3.7.1 Statistikat eÇmimeve tëKonsumit

3.7.1.1 Indeksi i Çmimeve tëKonsumit Vrojtim (Anketa eÇmimeve teKonsumit) 100% Ivazhdueshëm Mujor

1. Indeksi mujor i çmimeve të Konsumit2. Indeksi mesatar vjetor i çmimeve të Konsumit3. Ndryshimi mujor i Indeksit të çmimeve të Konsumit4. Ndryshimi vjetor i Indeksit të çmimeve të Konsumit5. Ndryshimi mesatar vjetor i Indeksit të çmimeve të Konsumit6. Koefiçenti i rivlerësimit7.Çmimetmesatare tëdisaartikujvekryesorë tëkonsumit

Instituti i Statistikave INSTAT Ditae24eM M+6D M+10D

1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënat administrative -|- 12. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore -|- 13. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobale -|- 1

Buxhet shteti

3.7.1.2 Indeksi i Harmonizuar iÇmimeve tëKonsumit Vrojtim (Anketa eÇmimeve teKonsumit) 100% Ivazhdueshëm Mujor
1. Indeksi mujor i çmimeve të harmonizuar të konsumit2. Indeksi mesatar vjetor i çmimeve të harmonizuar të konsumit3. Ndryshimi mujor i Indeksit të çmimeve të harmonizuar të konsumit4. Ndryshimi vjetor i Indeksit të çmimeve të harmonizuar të konsumit5.Ndryshimimesatar vjetor i Indeksit të çmimeve tëharmonizuar të konsumit

Instituti i Statistikave INSTAT Ditae24eM M+16D M+21D

1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënat administrative -|- 12. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore -|- 13. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobale -|- 1

Buxhet shteti

3.7.1.3 Indeksi i Harmonizuar iÇmimeve të Konsumit (IHÇK)me taksakonstante
Vrojtim (Anketa eÇmimeve teKonsumit) 100% Ivazhdueshëm Mujor

1. Indeksi mujor i çmimeve të harmonizuar të konsumit- me taksa konstante2. Indeksi mesatar vjetor i çmimeve të harmonizuar të konsumit me taksa konstante3. Ndryshimi mujor i Indeksit të çmimeve të harmonizuar të konsumit me taksa konstante4. Ndryshimi vjetor i Indeksit të çmimeve të harmonizuar të konsumit me taksa konstante5. Ndryshimi mesatar vjetor i Indeksit të çmimeve të harmonizuar të konsumit me taksakonstante
Instituti i Statistikave INSTAT Ditae24eM M+16D M+21D

1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëriadhekrahasueshmëria, për tëdhënat administrative -|- 12. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore -|- 13. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobale -|- 1

Buxhet shteti

3.7.2 Indeksi iNivelit tëÇmimeve,PBBpër frymënëMFB

3.7.2.1 Vrojtimet e Matjes së FuqisëBlerëse Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Vjetor 1. Indeksi i nivelit të çmimeve të konsumit2.Produkti i BrendshëmBrutopër frymënëPFB Instituti i Statistikave INSTAT V+150D V+330D
1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore -|- 12. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobale -|- 1

Donatoret

3.7.3 Indeksi iÇmimeve tëBanesave

3.7.3.1 Statistikat mbi Çmimet eBanesave (SÇB) Burimadministrativ 100% Studim Tremujor AgjenciaShtetëroreeKadastrës INSTAT Studim Studim Studim 1. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësivenatyrore/PandemiGlobale -|- 9 Buxhet shteti

3.8 Shkenca,Teknologjiadhe Inovacioni

3.8.1 Statistikat eshkencës

3.8.1.1 Statistikat eshkencës Kombinim i burimeveadministrative dhevrojtimeve 80% 20% Ivazhdueshëm Vjetor 1. Personeli i angazhuar në Kërkim-Zhvillim2. Përqindja e shpenzimeve të Kërkim-Zhvillimit ndaj GDP3.StatistikatmbiGBARD

Ministria e Financave dheEkonomisëBanka e ShqipërisëMinistria e Arsimit, Sportit dheRinisëMinistria e Bujqësisë dheZhvillimit Rural

INSTAT V+125D V+156D
1. Vonesa e marrjes se te dhenave nga burimetadministrative -|- 82. Mosmarrja në kohë dhe ndryshimi i bazësligjore të burimit administrativ, sjell si pasojë mospublikimin në kohë dhe me cilësi të rezultateve tëtreguesve statistikorë -|- 83. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave të

Buxhet shteti



Autoriteti i Kërkimit Shkencordhe InovacionitInstituti i Shëndetit PublikShërbimi Gjeologjik ShqiptarInstituti i GjeoshkencaveAgjencia Kombëtare e KërkimitShkencor dhe InovacionitSpitaletUniversitetet

përditshme të sektorit, e cila sjell si pasojëngadalësim të proceseve të punës -|- 84. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimet statistikore e cila sjell si pasojë mosshpërndarjen në kohë e në cilësi të rezultateve tëvrojtimeve -|- 9

3.8.2 Statistikat e inovacionit

3.8.2.1 Statistika mbi Inovacionin nëndërmarrje Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Çdo2vite

1. Përqindja e ndërmarrjeve aktive në Inovacion2. Shitjet neto të ndërmarrjeve aktive në Inovacion3. Të punësuarit në ndërmarrjet aktive në Inovacion4. Përqindja e ndërmarrjeve që kanë të paktën një inovacion procesi biznesi5. Ndërmarrje që kanë inovacion produkti dhe inovacion procesi biznesi6. Ndërmarrje me të paktën një inovacion produkti që nuk ishte i ofruar më parë në treg7. Ndërmarrje aktive në inovacion që kanë bashkëpunuar8. Ndërmarrje që kanë blerë teknologji të re që nuk ishte përdorur më parë në ndërmarrje9. Ndërmarrje që morën mbështetje financiare nga autoritetet publike10. Ndërmarrje aktive në inovacion sipas madhësisë së ndërmarrjes11. Ndërmarrje jo aktive në Inovacion sipas madhësisë së ndërmarrjes12. Ndërmarrje aktive në inovacion që kanë bashkëpunuar sipas madhësisë së ndërmarrjes13. Ndërmarrje që kanë të paktën një inovacion produkti sipas madhësisë së ndërmarrjes14. Ndërmarrje që kanë të paktën një inovacion procesi biznesi sipas madhësisë sëndërmarrjes15. Përqindja e ndërmarrjeve aktive në Inovacion sipas sektorëve ekonomik16. Ndërmarrje jo aktive në Inovacion sipas sektorëve ekonomik17. Ndërmarrje aktive në inovacion që kanë bashkëpunuar sipas sektorëve ekonomik18. Ndërmarrje që kanë të paktën një inovacion produkti sipas sektorëve ekonomik19. Ndërmarrje që kanë të paktën një inovacion procesi biznesi sipas sektorëve ekonomik20. Ndërmarrje që kanë vetëm inovacion produkti dhe procesi biznesi sipas sektorëveekonomik21. Ndërmarrje me të paktën një inovacion produkti që ishte i ngjashëm ose identik meprodukte në treg sipas sektorëve ekonomik22.Ndërmarrjeme tëpaktënnjë inovacionprodukti qënuk ishte i ofruarmëparënë tregsipassektorëve ekonomik23.Përqindjaendërmarrjeveqëkanë tëpaktënnjë inovacionprodukti

INSTAT 2V - 29D(dita e 336 e vititreferencë) 2V+262D 2V+290D

1.Mospublikimin në kohë i rezultateve të vrojtimit. -|- 22. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përStatistikat e Inovacionithë i rezultateve të vrojtimit. -|- 63. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave tëpërditshme të specialistit përgjegjës tëanketës -|- 14. Moszbatimi në kohë i kalendarit të publikimevestatistikore dhe përditësimit të materialeve në web-|- 35. Gabime në përllogaritje e treguesve ngaspecialistët përgjegjës të anketës -|- 36. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori -|- 57.Mosfunksionimi imetodave të automatizimit dhemos pasja e suportit për automatizimin eproceseve te prodhimit statistikor -|- 68. Moszhvillimi i sistemeve të informacionit dheweb-services. -|- 6

Buxhet shteti

3.8.3 Statistikat eTeknologjisësë Informacionit dheKomunikimit

3.8.3.1 Statistikat e Teknologjisë sëInformacionit dhe Komunikimitnëndërmarrje Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Ndërmarrje që përdorin kompjuter;2. Punonjës që përdorin kompjuter në ndërmarrje;3. Ndërmarrje që kanë akses në internet;4. Ndërmarrje që shesin produkte/shërbime online.5. Shpejtësiamaksimale për shkarkimdokumentash e specifikuar në kontratënmeofruesin eshërbimit të internetit;6. Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin një nga llojet e medias sociale;Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin website ose një homepage;Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin shërbimet cloud;7. Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin ndarjen automatike të informacionit brendandërmarrjes;8. Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin software-in për menaxhimin e marrëdhënieve meklientët (CRM);9. Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin informacionin elektronik për zinxhirët e informacionit;10. Ndërmarrje që përdorin kompjuter sipas madhësisë së ndërmarrjes;11. Punonjës që përdorin kompjuter në ndërmarrje sipas madhësisë së ndërmarrjes;12. Ndërmarrje që kanë akses në internet sipas madhësisë së ndërmarrjes;13. Ndërmarrje që shesin produkte/shërbime online sipas madhësisë së ndërmarrjes;14. Përqindja e ndërmarrjeve të cilat kanë specialist të fushës së TIK;15. Përqindja e ndërmarrjeve që përdorin kompjuter sipas aktivitetit ekonomik;16. Përqindja e punonjësve që përdorin kompjuter në ndërmarrje sipas aktivitetit ekonomik;17. Përqindja e ndërmarrjeve që kanë akses në internet sipas aktivitetit ekonomik;18.Përqindjaendërmarrjeveqëshesinprodukte/shërbimeonlinesipasaktivitetit ekonomik.

INSTAT V+93D V+ -230D V+260D

1. Mospërmbushja e kritereve të cilësisë si:saktësia, përpikmëria dhe krahasueshmëria, përvrojtimin e TIK në Ndërmarrje -|- 52. Mosevidentimi dhe realizimi i detyrave tëpërditshme të specialistiti përgjegjës -|- 23.Moszbatimi nëkohë i kalendarit të publikimit dhepërditësimit të materialeve në web -|- 44. Gabime në përllogaritje e treguesve ngaspecialistët -|- 45. Mosfunksionimi i metodave të reja të IT përmbledhjen e të dhënave të vrojtimit -|- 66. Lëvizja e stafit me eksperiencë nga sektori -|- 67.Mosfunksionimi imetodave të automatizimit dhemos pasja e suportit për automatizimin eproceseve te prodhimit të statistikave -|- 68. Moszhvillimi i sistemeve të informacionit dheweb-services -|- 59. Mospublikimi në kohë i rezultateve të vrojtimit -|-3

Buxhet shteti

3.8.3.2 Statistikat nga Anketa e TIK nëFamilje Vrojtim - 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Përqindja e NJEF që kanë akses interneti në shtëpi2. Përqindja e NJEF që përdorin linjë interneti broadband3. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: gjithsej4. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: meshkuj (si % e të gjithëmeshkujve)5. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: femra (si % e të gjitha femrave)6. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: grup-mosha 16-24 vjeç (si % e tëgjithë individëve 16-24 vjeç)7. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: grup-mosha 25-34 vjeç (si % e tëgjithë individëve 25-34 vjeç)8. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: grup-mosha 35-44 vjeç (si % e tëgjithë individëve 35-44 vjeç)9. Përqindja e individëve që e përdorin rregullisht internetin: grup-mosha 45-54 vjeç (si % e tëgjithë individëve 45-54 vjeç)10.Përqindjae individëveqëepërdorin rregullisht internetin: grup-mosha55-64vjeç (si%e tëgjithë individëve 55-64 vjeç)11.Përqindjae individëveqëepërdorin rregullisht internetin: grup-mosha65-74vjeç (si%e tëgjithë individëve 65-74 vjeç)12.Përdorimi i e-qeverisjes: Përqindja e individëveqë kanëdërguar elektronikisht formularë tëplotësuar në 12 muajt e fundit13. Përdorimi i e-blerje (blerje online):Përqindja e individëve që kanë porositur online të miramateriale ose shërbime për përdorim personal nga interneti në 12 muajt e fundit14. Pajisjet kryesore të përdorura për të hyrë në internet15. Shpërndarja e individëve për blerjet online sipas produkteve/shërbimeve16. Shpërndarja e individëve sipas aftësive të TIK17. Shpërndarja e përdorimit të TIK sipas grupmoshës18.Shpërndarja e shpeshtësisë së përdorimit të TIK sipas grupmoshave19.Shpërndarja e individëve që kryejnë thirrje/video thirrje, sipas grupmoshave20. Shpërndarja e përdorimit të TIK sipas gjinisë21. Shpërndarja e shpeshtësisësëpërdorimit të TIK sipas gjinisë22. Llojet eblerjeveonlinesipasgjinisë

Instituti i Statistikave INSTAT V V+153D V+166D

1. Ardhja e pyetsorëveme vonesë në INSTAT. -|-62. Kryerja e procesit të printimit jo në afatet epërcaktuara. -|- 63. Tërheqja e operatorëve/kontrollorëve gjatëprocesit të kontrollit/hedhjes së të dhënave riskonpërmbushjen e afateve për publikimin dhetransmetimine tëdhënavenëEurostat. -|- 6

Buxhet shteti

Statistikat eMjedisit dheMultidomain

4.1 Mjedisi

4.1.1 LlogaritëMonetareMjedisore

4.1.1.1 Statistikat mbi TaksatMjedisoresipas industrive Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor 1. Taksat Mjedisore të ndara sipas kategorive2. Taksat Mjedisore te ndara sipas industrive (Nace 64)3. Taksat e mjedisit (te ardhurat sipas llojit te taksave qe kane ndikim mbi mjedisin
Instituti i Statistikave INSTAT V+546D V+556D V+560D

1. Pezullimi ose vonesa e mbledhjes, prodhimitdhe shpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësive natyrore/ Pandemi Globale -|- 52. Mbledhja me vonesë dhe jocilësore së tëdhënave administrative për llogaritë monetare dhefizike në mjedis, çka mund të sjellë vonesa në

Buxhet shteti



4.Klasifikimi sipasESA2010, shpenzimet totale teqeverise,PBBmeçmimekorente) llogaritjen dhe shpërndarjen e statistikave tëllogarive mjedisore -|- 53. Gabimet e bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellëndikimnecilësinëeproduktit statistikor -|- 5

4.1.2 LlogariteFizikeMjedisore

4.1.2.1 Llogaritë e Flukseve tëMaterialeveMjedisore Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Perdorimi i brendshem i materialeve mjedisore ne raport me popullsine2. Perdorimi i brendshem i materialeve mjedisore3. Varesia nga importi imaterialeve4. Bilanci fizik tregtar5. Eksportet e materialeve mjedisore6. Importet e materialeve mjedisore7.Burimetebrendshmenatyrore

Instituti i StatistikaveAgjencia Kombëtare eBurimeveNatyrore INSTAT V+458D V+488D V+490D

1. Pezullimi/vonesa e mbledhjes, prodhimit dheshpërndarjes të statistikave zyrtare si pasojë eFatkeqësive natyrore/ Pandemi Globale -|- 52. Gabimet të bëra nga stafi ekspert gjatëpërpunimit dhe nxjerrjes së rezultateve duke sjellëndikim ne cilësinë e produktit statistikor -|- 53. Mbledhjame vonesë dhe jo në cilësinë e duhure të dhënave administrative për llogaritë monetaredhe fizike nëmjedis, çkamund të sjellë vonesa nëllogaritjen dhe shpërndarjen e statistikave tëllogarivemjedisore -|- 5

Buxhet shteti

4.1.3 Statistikatmbimenaxhiminembetjevedhesubstancave të rrezikshme

4.1.3.1 Statistikat mbi menaxhimin tëmbetjeve tëngurtaurbane Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Gjenerimi i mbetjeve sipas burimeve kryesore gjeneruese ( NACE)2. Trajtimi i mbetjeve asipas menyrave baze te trajtimit3. Perberja merceologjike e mbetjeve te ngurta urbane4. Stacionet kryesore per mbledhjen dhe perpunimin e mbetjeve te ngurta urbane5. Raport Cilesie mbi menaxhimin e mbetjeve te ngurta urbane ne Shqiperi6. Mbetjet inerte ne perberje te mbetjeve urbane7. Mbetje te rrezikshme ne perberje te mbetjeve urbaneImport - Export i mbetjeve8. Gjenerimi I mbetjeve urbane raportuar per banor rezident9. Mbetje te ricikluara nga mbetjet urbane10. Mbetje te trajtuara ndar sipas menyrave standarde te trajtimit11.Mbetje tepa trajtuarangambetjet urbane totale tegeneruaraneShqiperi

Ministria e Turizmit dhe MjedisitAgjencia Kombëtare e MjedisitBashkitë INSTAT V+153D V+251D V+265D
1. Mosrealizimi i vrojtimit Vjetor i Mbetjeve Urbanesipas objektivave duke sjellë mospublikimin estatistikave mbi menaxhimin e mbetjeve dhemoshartimin e raporteve periodike të kërkuara ngaEurostat -|- 4

Buxhet shteti

4.1.3.2 Statistikat mbimbetjet të ngurtaindustrialenëShqipëri Vrojtim 100% Ivazhdueshëm Vjetor 1. Mbetje nga Industria mineraleve të ngurta- nxjerrja dhe përpunimi2.Mbetjenga IndustriaHidrokarbure-nxjerrjadhepërpunimi
Ministria e Turizmit dhe MjedisitAgjencia Kombëtare eBurimeveNatyrore (AKBN)AgjenciaKombëtareeMjedisit

INSTAT V+215D V+283D V+293D
1.Mosrealizimin i marrjes së të gjitha variablave tëkërkuara nga rekordet administrative mbiMbetjevet Industriale sipas objektivave, duke sjellëpamundësi për të hartuar e publikuar statistika tëplotambimbetjet sipasburimevegjeneruese -|- 4

Buxhet shteti

4.1.4 Statistikat eujit

4.1.4.1 Statistikat eujit Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor

1. Cilësia e ujërave larës në plazhet detare të Shqipërisë2. Statistikat mbi furnizimin e popullsisë me ujë dhe menaxhimi i ujrave të ndotura3. Statistikat mbi cilësitë fiziko kimike të ujrave në lumenj dhe liqene natyrale4. Portata e ujërave të brendshëm sipas burimeve natyrore5. Statistikat të pjesshme nga bilanci i përgjithshëm i ujrave në Republiken e Shqipërisë6. Statistika mbi Rajonet e bazeneve të lumejve, RBD7. Rreshjet mesatare vjetore në Shqipëri8. Përdorimi i ujërave nga burimet sipërfaqësore9. Përdorimi i ujërave nga rezervat nëntokesore, aquiferet10. Hyrje dalja e ujërave sipërfaqesore me vendet ndërkufitare me Shqipërinë11. Perdorimi i ujerave sipas degeve kryesore te ekonomise ,Nace - Rev212. Trajtimi i ujërave të përdrura dhe shkarkimi i tyre13. Mbetjet nga trajtimi i ujërave të ndotura dhe trajtimi i llumerave14. Prurjet mesatare vjetore të ujit sipas baseneve lumore15. Sipërfaqet efektive dhe reale të baseneve kryesore ujëmbledhëse të brendshme dhendërkufitare16.Shkarkimeteujëravenëdetesipasbaseneve lumore

Ministria e Turizmit dhe MjedisitAgjencia Kombëtare eBurimeveNatyrore Shërbimi GjeologjikShqiptarAgjencia Kombëtare e MjedisitInstituti i GjeoshkencaveUjësjellësKanalizimeTiranë

INSTAT V+125D V+291D V+300D

1. Mosarritja e realizimit të aktivtetit të Statistikavetë ujit, dhe e rritjes së indikatorëve sipasobjektivave per pasoje, duke sjellë pamundësinë ehartohimit të bilancit të përgjithshëm vjetor mbiujërat në territorin eShqiperisë, si dhepër rrjedhojëmungesen e kontributit te Shqiperisë në hartimin ebilancit global te ujërave nga Eurostat -|- 4Avari/dëmtime /shkëputje në infrastrukurën e ITservera duke sjellë pezullim/vonesa të mbledhjesprodhimit dhe shpërndarjes të statistikave zyrtare -|- 4

Buxhet shteti

4.1.5 Statistikat eQytetit

4.1.5.1 Statistikat mbi cilësinë e ajrit,zhurmat dhe mbi automjetetsipasvjetërsisënëpërdorim Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor
1. Cilësia e ajrit në qytetet kryesore të Shqipërisë2. Niveli i ndotjes akustike në ambjentet publike sipas kohës dhe intensitetit të zhurmave3. Statistikat mbi mjetet e transportit rrugor sipas vjetërsisë në përdorim4.Automjetet rrugorenëpërdorimsipasburimeveenergjetikeqëpërdorin

Ministria e Infrastrukturës dheEnergjisëMinistria e Turizmit dhe MjedisitAgjenciaKombëtareeMjedisit
INSTAT V+151D V+291D V+300D

1. Mosmbledhja e të dhënave administrative permjedisin nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dheagjensive te tyre, mund të sjellë vonesa dhepasaktësi në publikimin e disa treguesveadministrativ lidhur me cilësinë e ajrit dhe klimënkryesisht -|- 4
Buxhet shteti

4.1.6 Statistikat eBiodiversitetit

4.1.6.1 Statistikat eBiodiversitetit Burimadministrativ 100% Ivazhdueshëm Vjetor
1. Rrjeti i zonave të mbrojtura ne Shqiperi2. Llojet e faunës së egër në Shqipëri3. Statusi kombëtar i ruajtjes së shpendëve4. Lista e florës dhe faunës së egër sipas statusit të kërcenimit5. Llojet e faunëssëegërobjekt gjuetienëShqipëri

Ministria e Turizmit dhe MjedisitAgjencia Kombëtare e MjedisitAgjencia Kombëtare e ZonavetëMbrojtura
INSTAT V+151D V+244D V+251D

1. Mosmarrja e të dhënave administrative ngaAgjencia Kombëtare e Pyjeve dhe Ministria eTurizmit dhe Mjedisit për pyjet , kullotat dhebiodiversitetin, si pasojë e riorganizimit të sistemitadministrativ që mbulon fushën përkatëse dukesjell pamundësi te realizimit te treguesve që lidhenkryesishtmekadastrënpyjore -|- 4

Buxhet shteti

4.2 Informacioni statistikor rajonal dhegjeohapësinor

4.2.1 Sistemi i InformacionitGjeografik (GIS)përqëllimeStatistikore

4.2.1.1 Sistemi i InformacionitGjeografik (GIS) për qëllimeStatistikore Tjetër I vazhdueshëm Tjetër Instituti i Statistikave INSTAT V+364D V+546D V+548D 1. Mungesa e burimeve financiare dhe asistencësteknike në kohë. -|- 4Cilësiae tëdhënave tëmbledhuranë terren. -|- 4 Buxhet shteti

4.2.1.2 Ndërtimi i Regjistrit statistikor indërtesave dhe banesave tëShqipërisë Tjetër I ri Tjetër
Instituti i StatistikaveMinistria e BrendshmeAutoriteti I Zhvillimit të TerritoritAgjencia Shtetërore e KadastrësBashkitë

INSTAT V+364D V+364D V+1462D 1. Mosmarrja e të dhënave administrative përkrahasueshmerinëme tëdhënat statistikore -|- 4 Kombinuar (Buxhetshteti+Donatorët)

4.2.1.3 Klasifikimi statistikor i njësiveterritoriale Tjetër I ri Tjetër Instituti i Statistikave INSTAT V+364D V+732D V+732D 1. Mungesa e te dhenave te detajuara perperllogaritjeneklasifikimeve territoriale -|- 4 Buxhet shteti



4.2.2 Harmonizimi i temave “Demografia” dhe “NjësitëStatistikore”sipasdirektivës INSPIRE

4.2.2.1
Harmonizimi i temave“Demografia” dhe “NjësitëStatistikore”sipas direktivësINSPIRE

Tjetër I vazhdueshëm Tjetër Instituti i Statistikave INSTAT V+364D V+732D V+1462D 1. Ndryshime, shtyrje afatesh nga institucionikoordinues (Autoriteti Shtetëror për InformacioninGjeohapsinor) -|- 4 Buxhet i shtetit



Lista e aktiviteteve, Censi i Popullsisë dhe Banesave
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1. Strategjia dhe Plani i Censit
2 Legjislacioni i Censit
2.1 Përgatitja dhe Miratimi i Planit Vjetor
3 Menaxhimi dhe organizimi i Censit
3.1 Kontrollet e cilësisë dhe menaxhimi i riskut
3.2 Dokumentimi dhe Koordinimi
3.3 Monitorimi dhe raportimi (I brendshëm / I jashtëm)
3.4 Ngritja e kapaciteteve dhe trajnimi
4 Komunikimi i Censit

4.1
Komunikimi me palët e interesuara (ministritë e linjës, parlamentarët, komunat,
donatorët, etj.)

4.2 Komunikimi me publikun në përgjithësi
4.3 Fushata publicitare për numërimin e Censit
4.4 Komunikimi në lidhje me rezultatet e Censit dhe aksesi në informacionin e Censit
5 Metodologjia e Censit, pyetësorët dhe sigurimi i cilësisë
5.1 Pyetësorët e censit (përfshirë metadata, identifikuesit dhe rregullat e kodimit)
5.2 Udhëzime dhe manuale të Censit
5.3 Anketa Pas Censit (APC)
5.3.1 Rekrutimi i anketuesve dhe mbikëqyrësve
5.3.2 APC në terren dhe transmetimi i të dhënave në INSTAT
5.3.3 Përpunimi dhe editimi i të dhënave
5.3.4 Analiza e të dhënave dhe raporti mbi rezultatet e APC
6 Gjeoinformacioni dhe baza e të dhënave për ndërtesat / banesat
6.1 Aktivitetet për informacionin gjeografik në fazën e para-Censit
6.1.1

Infrastruktura TI për aktivitetet gjeohapësinore (përditësimi i software dhe
hardware//Rishikimi i modelit të aplikacionit kompjuterik për përditësimin e hartave

6.1.2
Planifikimi/Trajnimi/Përgatitja e manualeve/Përditësimi i hartave (ndërtesat,
standardet) dhe rishikimi i kufijve të ZC në terren

6.1.3
Rishikimi përfundimtar i kufijve të ZC dhe përcaktimi i zonave të kontrollorëve dhe
supervizorëve

6.2 Aktivitetet e hartëzimit për fazën e numërimit
6.2.1

Zhvillimi i një aplikacioni kompjuterik për sistemin e menaxhimit, monitorimit dhe
kontrollit në terren. Vlerësimi dhe testimi

6.2.2
Përgatitja e hartave dixhitale të ZC dhe ngarkimi në tableta për numërimin e Censit dhe
APC

6.2.3 Trajnimi i stafit mbështetës të terren mbi përdorimin e hartes së Cens
6.3 Aktivitetet për informacionin gjeografik në fazën e pas-Censit
6.3.1

Lidhja e të dhënave të Censit me të dhënat gjeohapësinore dhe përditësimi i
gjeodatabazës në INSTAT

7 Puna dhe numërimi në terren i Censit
7.1 Rekrutimi i stafit për punën në terren
7.2 Sigurimi i hapësirave për zyra (qira dhe ndërtesa publike, etj.)
7.3 Trajnimi i stafit të punës në terren
7.4 Numërimi në terren dhe transmetimi i të dhënave në INSTAT
8 Tabulimi, analizimi dhe shpërndarja e rezultateve të Censit
8.1 Përcaktimi i rregullave të kontrollit dhe editimit
8.2 Plani i tabulimeve
9 Teknologjia e informacionit dhe përpunimi i të dhënave
9.1 Takime dhe Trajnime për stafin e TI
9.2 Testet e ndërmjetme për aplikacionin CAPI
9.3 Finalizimi i aplikacionit CAPI
9.4 Finalizimi i aplikacionit të Monitorimit
9.5 Prokurimi i Hardware & Software për punën në terren

Afati i planifikuar
Numërimi në terren










