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Nr.__________Prot.        Tiranë, më____/_____/2019 

 
 

KONFIDENCIAL 

 

V E N D I M 
 

Nr._____, Datë ____ 

 
PËR 

AUDITIMIN E PËRPUTHSHMËRISË I USHTRUAR NË DREJTORINË E 

PËRGJITHSHME TË FINANCIMEVE DHE KONTRAKTIMEVE PËR FONDET E 

BE, BANKËS BOTËRORE DHE DONATORËVE TË TJERË 

për periudhën nga data 01.01.2017 deri më datën 31.12.2018. 

 

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga 

Grupi i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Shtetit, shpjegimet e dhëna nga 

subjekti i audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i 

Departamentit të mësipërm, Drejtori i Departamentit të Kontrollit të Zbatimit të Standardeve 

të Auditimit dhe Etikës si dhe Drejtori i Përgjithshëm, nisur nga fakti se Drejtoria e 

Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet e BE, BB dhe donatorëve të tjerë, 

gjatë periudhës së audituar rezultoi se nuk ka realizuar rolin e saj si përgjegjëse për 

koordinimin, prokurimin, monitorimin dhe raportimin e kontratave me qëllim 

mirëmenaxhimin e fondeve të përfituara nga Banka Botërore dhe BE, në mbështetje të neneve 

10, 15, 25 dhe 30, të Ligjit nr.154/2014 miratuar në datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”: 

  

VENDOSA 

    

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Mbi Përputhshmërinë” të ushtruar në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet e BE, BB dhe 

donatorëve të tjerë, sipas programit të auditimit nr.1443/1, datë 17.01.2019 i ndryshuar, për 

periudhën nga data 01.01.2017 deri më datën 31.12.2018. 

 

II. Të miratoj Opinionin e Auditimit dhe rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të 

kërkoj marrjen e masave sa vijon: 
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A. OPINIONI I AUDITIMIT 

 

Opinion i kundërt i përputhshmërisë 

Ne kemi audituar përputhshmërinë e aktivitetit në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet e BE, BB dhe donatorëve të tjerë për 

vitin 2017 dhe 2018, bazuar në kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi për ngritjen e 

strukturave për menaxhimin e fondeve të Instrumentit për Asistencën e Para-Aderimit 

IPA I dhe IPA II si dhe të Marrëveshjeve financiare të lidhura me Bankën Botërore dhe 

donatorë të tjerë. Ne e kemi kryer auditimin në përputhje me Standartet Ndërkombëtare 

të Auditimit të Institucioneve Supreme të Auditimit (ISSAI). Përgjegjësitë tona sipas 

këtyre standarteve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në paragrafin “Përgjegjësitë 

e audituesit për Auditimin e Përputhshmërisë” të raportit tonë. Ne jemi të pavarur nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE, e theksuar 

kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi 

Etik, në përputhje me kërkesat etike që janë të rëndësishme në auditimin e 

përputhshmërisë në Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë Kodin e Etikës të KLSH 

dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne 

besojmë se evidenca e auditimit që kemi marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme 

për të siguruar bazën për opinionin tonë. 

Opinioni i Grupit të Auditimit mbi përputhshmërinë  

Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit, mbi të cilat janë formuluar gjetjet 

dhe rekomandimet përkatëse, si rrjedhojë e ekzekutimit të procedurave audituese, 

rezulton se Drejtoria e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet 

e BE, BB dhe donatorëve të tjerë, përgjatë të gjitha proceseve të ekzekutimit të 

përgjegjësive në përmbushje të misionit të saj, ka ndjekur kërkesat e Ligjit Nr. 9840, datë 

10.12.2007 “Për ratifikimin e Marrëveshjes kuadër ndërmjet Këshillit të Ministrave të 

Republikës së Shqipërisë dhe komisionit të Komuniteteve Europiane për rregullat e 

bashkëpunimit për asistencën për Shqipërinë, në kuadër të zbatimit të instrumentit të 

parazgjerimit (IPA)"; Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar si dhe aktet e tjera nënligjore në 

zbatim të tyre. Konstatuam se CFCU gjatë periudhës së audituar nuk ka realizuar 

plotësisht dhe në mënyrë efektive rolin e saj si përgjegjëse për prokurimin, monitorimin 

dhe raportimin e kontratave të financuara me fondet BE apo Bankës Botërore. Grupi i 

auditimit, bazuar në nivelin e gjetjeve të përshkruara në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit justifikon dhënien e një Opinioni të Kundërt, mbi përputhshmërinë e 

aktivitetit në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet e 

BE, BB dhe donatorëve të tjerë për vitin 2017-2018. 

Baza për opinionin 

Nga auditimi, u konstatua se sistemet e kontrollit të brendshëm nuk funksionojnë dhe as 

nuk janë dizenjuar sipas kërkesave ligjore, për të garantuar kontrolle efektive në 

aktivitetin operacional të kësaj strukture. Roli pasiv i Drejtorisë së Përgjithshme të 

Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet e BE, BB dhe donatorëve të tjerë, në mungesë 

të sistemit të kontrolleve, paqartësisë në kuptimin e rolit të saj monitorues, lëvizja e 

shpeshtë e stafit përgjegjës për procesin e prokurimit, monitorimit dhe zbatimit të 

kontratave IPA dhe ato të Bankës Botërore ka rezultuar në mosevidentim të problematikave 

në lidhje me rregullshmërinë dhe transparencën e procedurave të prokurimit dhe mungesë të 

kontrolleve të përshtatshme në dokumentimin e produkteve të përfituara para kryerjes së 
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pagesave, për të siguruar përputhshmërinë me Rregulloret dhe marreveshjeve me Bankën 

Botërore dhe BE. 

Më hollësisht, nga auditimi i procesit të prokurimit, realizimit, monitorimit, financimit 

dhe raportimit të projekteve të financuara nën programet IPA, u konstatuan parregullsi, 

mangësi, vonesa, neglizhencë të shoqëruara me mos shfrytëzim të fondeve në 

dispozicion nën programet IPA, në vlerë 1.78 milionë euro (230 milionë lekë). Kësaj 

situate po ti shtojmë edhe faktin se për kontratat e lidhura1, deri në fund të vitit 2018 ka 

rezultuar një nivel i ulët i përthithjes së fondeve të përfituara (61%) reflekton dështim të 

strukturave shtetërore për të arritur të implementojë me sukses projektet e financuara nga 

BE. Konstatuam se deri në 31 dhjetor 2018, janë financuar 25.9 milionë euro, kundrejt 

42 milionë eurove të kontraktuara. Nga administrimi i fondeve të përfitura nën programet 

IPA është konstatuar një dëm për buxhetin e shtetit (i pa rikuperueshëm) në vlerën 1 

milionë euro (konvertuar 122 milionë lekë)2 , për shkak të parregullsive të konstatuara nga  

delegacioni i BE në kontrollin ex-post të një prej procedurave të prokurimit të fondeve 

IPA2014, konkretisht kontrata “Për ngritjen e Kapaciteteve për Ministrinë e Evropës dhe 

Punët e Jashtme dhe Ministrive të Linjës, për përgatitjen e procesit të negociatave dhe 

përafrimit ligjor”. Ky kontroll ka nxjerrë në pah, paaftësinë e strukturës së CFCU dhe 

komisionit të vlerësimit të ofertave në garantimin e një gare të drejtë dhe vlerësim korrekt të 

ofertuesve, ndërkohë që mbrojtja e interesave të shtetit nuk figuron të jetë bërë në nivelin e 

duhur nga zinxhiri i strukturave përgjegjëse për menaxhimin e fondeve IPA (nga NIPAC, 

NAO, CFCU dhe deri te njësia implementuese e këtyre projekteve).  

Pavarësisht se referuar bazës rregullative (të pa plotë në gjykimin tonë) nuk del qartë 

përgjegjësia konkrete e CFCU në monitorimin e zbatimit të kontratave nën projektet IPA, 

pozicioni akomodues i ndjekur nga CFCU ndaj kërkesave për rishikim objektivash të 

kërkuara nga institucionet përfituese sjellin përgjegjësi direkte për të, përsa kohë që 

donatori i fondeve IPA e njeh këtë strukturë si Autoritet Kontraktor. Monitorimi i CFCU 

realizohet nëpërmjet miratimit në parim të raporteve vetëm për efekt të pagesave, miratimi i 

ekspertëve jo kryesor në bashkëpunim me njësitë IPA në institucionet përfituese, dhe 

evidentimit të shpenzimeve të vlefshme për pagesë. 

Referuar fondeve të Bankës Botërore, nga auditimi i 10 procedurave  me fond të prokuruar 

rreth  2.4 milionë Euro nga 35 gjithsej të administruara dhe realizuara nga CFCU me fond 

të prokuruar në total rreth 6.06 milionë Euro, u konstatuan problematika dhe parregullsi që 

evidentuan  mungesën e kontrolleve që do të siguronin transparencë dhe konkurueshmëri të 

drejtë e të barabartë të ofertuesve. Kështu, në disa raste në emërimet anëtarëve të 

komisioneve të vlerësimit nuk është patur parasysh ndarja e përgjegjësive si vlerësues në 

prokurim nga ato të menaxhimit të projektit apo autorizimit të pagesave gjatë zbatimit të 

kontratave. Këto kontrolle, nëse do të kishin ekzistuar ose funksionuar efektivisht, do të 

kishin njxerrë në pah cështjen e konfliktit të interesit në dukje. Gjithashtu, problematika u 

konstatuan edhe në lidhje me cilësinë e raporteve të vlerësimit të cilat në disa raste 

rezultojnë sipërfaqësore dhe jo në shqyrtim të plotë të dokumentacionit dhe eksperiencave 

të paraqitura nga ekspertët apo firmat ofertuese. Amendimet e shpeshta të pothuaj të gjithë 

kontratave të audituara,të pa shoqëruara me raporte përkatëse për shkaqet e këtyre 

vonesave, ishte një tjetër fenomen i konstatuar në këtë auditim. Në këtë kontekst, CFCU 

dhe strukturat e tjera drejtuese të projekteve sipas përcaktimeve në manualet operacionale, 

nuk kanë bërë përpjekje të identifikojnë devijimet/vonesat nga plani i miratuar për 

realizimin e komponentëve të projekteve nën monitorim, apo mosrealizim të disa 

aktiviteteve vecanërisht për kontratat me amendime të përsëritura të afateve përfundimtare. 
                                                           
1Nën programet IPA 2012, 2013, 2014 dhe 2015 
2Kursi i kembimit 1 euro =120 lekë 
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Në konkluzion, roli i deritanishëm i CFCU mbetet shumë larg nga roli i një drejtorie 

përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të kontratave me efektivitet në përputhje me 

marrëveshjet financiare me Komisionin Evropian, Bankën Botërore dhe donatorë të 

tjerëmbi tëcilin është ngritur kjo Drejtori si dhe sipas parimeve të Ligjit nr.10296 dt. 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

 

Përgjegjësitë e Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për 

fondet e BE, BB dhe donatorëve të tjerë (CFCU) 

Drejtimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet 

e BE, BB dhe donatorëve të tjerë është përgjegjës për menaxhimin e fondeve të BE të 

përthithura në kuadrin VKM nr.299 datë 23.5.2018, e marrëveshjeve kuadër IPA I dhe 

IPA II, në përputhje me Ligjin Nr. 9840, datë 10.12.2007 “Për ratifikimin e 

Marrëveshjes kuadër ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe 

komisionit të Komunitetit Evropian për rregullat e bashkëpunimit për asistencën për 

Shqipërinë, në kuadër të zbatimit të instrumentit të parazgjerimit (IPA)"; Ligjin nr. 9936 

datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, Ligjin nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar. Gjithashtu kjo strukturë është përgjegjëse për menaxhimin teknik, financiar 

duke përfshirë rishikimin e progresit të bërë drejt arritjes së objektivit të projekteve 

kryesisht në kontraktimin dhe prokurimin e fondeve të Bankës Botërore por edhe të 

donatorëve të tjerë në përputhje me Marrëveshjet financiare, Rregulloren e Prokurimit 

dhe Udhëzuesve për punësimin e konsulentëve sipas huave të kredive dhe granteve të 

IBRD dhe IDA nga huamarrësit e bankës botërore. 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Përputhshmërisë  

Objektivat e punës sonë lidhen me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse aktiviteti i 

Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet e BE, BB dhe 

donatorëve të tjerë nuk paraqet anomali materiale, si dhe për të konkluduar me një raport 

auditimi që përfshin një opinion mbi përputhshmërinë e aktivitetit të menaxhimit të 

fondeve të BE-së për vitin 2017-2018, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi. Siguria 

e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në 

përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të 

ekzistojë. Anomalitë mund të lindin nga gabimet apo mashtrimet dhe konsiderohen si 

materiale, nëse individualisht ose në tërësi ato influencojnë vendimet ekonomike të 

përdoruesve të raportit të treguesve fiskalë të konsoliduar. Përveç standardeve të ISSAI, 

ne gjithashtu aplikojmë edhe gjykimin dhe skepticizmin tonë profesional në punën 

audituese. 

Gjithashtu ne identifikojmë dhe përpunojmë riskun e anomalive materiale, për shkak të 

gabimeve apo mashtrimeve, planifikojmë dhe kryejmë procedura auditimi sipas risqeve 

të identifikuara, dhe grumbullojmë evidencë të mjaftueshme e të përshtatshme për 

formulimin e opinionit tonë. Risku që vjen nga mos identifikimi i këtyre anomalive për 

shkak të mashtrimeve, është më i lartë se ai i gabimeve, sepse mashtrimi mund të 

përfshijë falsifikime, keqinterpretime, apo edhe mungesë të qëllimshme të kontrollit të 

brendshëm. 

Konkluzionet tona janë të bazuara në punën audituese, deri në përgatitjen e raportit të 

auditimit. Megjithatë, ngjarje apo kushte specifike në të ardhmen mund të ndryshojnë 

situatën aktuale të institucionit. Ne komunikojmë me drejtuesin nëse, ndër çështjet e 

tjera, planifikimin në kohë dhe përmbajtjen e auditimit dhe gjetjet, duke përfshirë edhe të 

metat e kontrollit të brendshëm, që ne kemi identifikuar gjatë auditimit tonë. Gjithashtu, 

ne u mundësojmë drejtuesve një deklaratë ne lidhje me kërkesat etike të pavarësisë sipas 
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të cilave ne kemi kryer punën tonë audituese, dhe komunikojmë me ta në rastet kur 

ekziston konflikt interesi apo çështje të tjera lidhur me etikën. 

Ne identifikojmë çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e përputhshmërisë dhe i 

përshkruajmë ato në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk 

lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne 

vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave 

negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. 

 

B. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË 

LEGJISLACIONIN NË FUQI 
 

1.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi procesin e Prokurimit të Projekteve IPA: 

evidentohet se pavarësisht se në zbatim të VKM nr. 299, datë 23.5.2018 “Për krijimin, 

organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe 

Kontraktimeve për fondet e BE-së, BB-së dhe donatorëve të tjerë” pika 6 e saj, sipas së cilës 

CFCU përcaktohet përgjegjëse për “Kryerjen e procedurave të prokurimit dhe të 

kontraktimit të projekteve të miratuara sipas marrëveshjeve financiare me Komisionin 

Evropian, Bankën Botërore dhe donatorë të tjerë”, faktikisht detyrat konkrete që kjo 

Drejtori duhet të kryej në funksion të realizimit të përgjegjësisë së saj ligjore, përcaktohet në 

Manualine Procedurave të Brendshme, Marrëveshjen e Implementimit dhe asaj Operacionale, 

sipas së cilave kjo përgjegjësi, kufizohet vetëm në: 

-Vlerësim të kandidatëve për anëtarë të komisionit të vlerësimit duke identifikuar plotësimin e 

kritereve si: zotërimi i anglishtes, njohuri mbi fushën e prokurimit, CV e kandidatit,  

garantimin e shmangies së konfliktit për shkak të hierarkisë të kandidatëve dhe pjesëmarrjen 

e tyre në mbledhjet përkatëse; -Asistim rast pas rasti për komisionin e vlerësimit, gjatë 

procedurave të prokurimit, vetëm për cështje proceduriale dhe kërkesat e manualit të PRAG, 

por jo për aspekte teknike dhe vlerësimit të ofertave; -Miratim të raportit të vlerësimit;-

Trajnim për stafin e njësive IPA në përfitues mbi procedurat e PRAG; 

Në kushtet kur stafi i dedikuar për monitorimin e procesit të prokurimit, ka mungesë të 

theksuar të njohurive dhe kapaciteteve teknike për fushat specifike në të cilat kryhet 

procedura e prokurimit, nuk rezulton e përcaktuar qartë se si kjo Drejtori do të bëjë vlerësimin 

e kandidatëve për anëtarë të komisionit të vlerësimit si dhe miratimin e raportit të vlerësimit 

të ofertave, për aq kohë sa vetë institucioni përfitues ka qenë përgjegjës për përcaktimin e 

termave të referencës, propozimin e komisionit të vlerësimit, vlerësimit të ofertave dhe 

shpalljes së fituesit të ofertave, dhe si i tillë, cdo kontroll i kryer mbi  mënyrën si është kryer 

ky vlerësim, identifikon si përgjegjës vetë përfituesin.  

Gjithashtu, nga auditimi mbi procesin e Monitorimit të Projekteve IPA konstatohet se 

autoriteti kontraktor (CFCU) në citim të VKM nr. 299, datë 23.5.2018 “Për krijimin, 

organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe 

Kontraktimeve për fondet e BE-së, BB-së dhe donatorëve të tjerë” pika 6 e saj, përcaktohet 

përgjegjës për “Mbikëqyrjen e zbatimit të kontratave të nënshkruara në kuadër të projekteve 

të miratuara sipas marrëveshjeve financiare me Komisionin Evropian, Bankën Botërore dhe 

donatorë të tjerë”. Në anën tjetër, në citim të Manualit të Procedurave të Brendshme, 

Marrëveshjes së Implementimit dhe asaj Operacionale, monitorimi i progresit të aspektin 

teknik të kontratës mbetet tërësisht nën përgjegjësinë e institucionitpërfitues. Në këto kushte, 

duke patur parasysh që aspektet teknike të kontratës janë dhe aspekte kontraktuale të saj dhe 

nën monitorimin e CFCU, mbetet i pa përcaktuar qartë roli konkret që CFCU duhet të ketë 

gjatë monitorimit të zbatimit të kontratave në kushtet e mungesës së kapaciteteve/njohurive 

relevante të stafit të sektorit përkatës, aq më tepër qënë fund të procesit kontratat lidhen mes 

CFCU dhe kontraktorit. Aktualisht, roli i CFCU si monitorues realizohet vetëm nëpërmjet 
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miratimit në parim të raporteve për efekt të pagesave, miratimit të ekspertëve jo kryesor në 

bashkëpunim me njësitë IPA në institucionet përfituese, dhe evidentimit të shpenzimeve të 

vlefshme për pagesë. Megjithatë, kryerja e këtij roli, të ngjashëm me atë të një sekretariati që 

akomodon kërkesat e përfituesit të projektit, mbetet shumë larg nga roli i një drejtorie 

përgjegjëse për garantimin e menaxhimit efektiv teknik dhe financiar të projekteve në 

përputhje me misionin e saj si Drejtori. 

Nga auditimi i procedurave të prokurimit dhe zbatimit të projekteve të Bankës Botërore 

u konstatua se VKM nr. 299 dt. 23.05.2018 mbi bazën e të cilës funksionon Drejtoria dhe 

kuadrit rregullues i Bankës Botërore, i përbërë nga dokumenti i Rregullores së Prokurimeve të 

Bankës Botërore i rishikuar, Udhëzuesve për kontraktimin e shërbimeve të konsulences dhe 

mallrave, të reflektuara këto më pas në Manualet Operacionale të cdo projekti, nuk janë në 

harmoni në lidhje me përcaktimin e qartë të përgjegjësive të CFCU në monitorimin e 

procedurave të prokurimit dhe implementimit të projekteve, duke transferuar të gjitha 

përgjegjësitë tek përfituesit e fondeve, kjo në mënyrë që të sigurojë realizimin e misionitpër 

menaxhimin me efektivitet të fondeve të miratuara, jo vetëm në zbatim të marrëveshjeve 

financiare, manualeve operacionale, rregulloreve të Bankës Botërore, por dhe në përputhje me 

parimet e Ligjit shqiptar “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

 

1.1- Rekomandimi: NAO, në bashkëpunim me Drejtorinë Mbështetëse të NAO dhe CFCU të 

marrin masat për rishikimin e Marrëveshjeve të Implementimit, Operacionale dhe Manualin e 

Procedurave të Brendshme të CFCU, duke përcaktuar qartë sipas kuadrit ligjor përgjegjësitë e 

cdo strukture përbërese të drejtorisë, gjatë fazës së prokurimit dhe zbatimit të kontratave, në 

dallim nga strukturat e njësive IPA në institucionet përfituese.  

Menjëherë 

 

 
C. MASA ORGANIZATIVE 
 

MBI AUDITMIN NË DREJTORINË E PROJEKTEVE TË FINANCUARA NGA 

BANKA BOTËRORE 

 

Nga auditimi i procesit të prokurimit, realizimit dhe monitorimit të projekteve të 

financuara me fonde të Bankës Botërore, u konstatuan problematika, parregullsi në 

procesin e prokurimit lidhur me përbërjen të komisioneve të vlerësimit; vlerësimeve 

sipërfaqësore  duke filluar me mos identifikimin dhe vlerësimine konfliktit të interesit 

në dukje të anëtarëve të komisionit apo ofertuesve, vlerësime jo të plota e sipërfaqësore 

të komisioneve të vlerësimit, duke mos garantuar një konkurrence të drejtë dhe 

transparente; tejzgjatje të periudhave të prokurimit dhe amendime të shpeshta të 

afateve të përfundimit të kontratave shoqëruar me mungesë të kontrollove të 

menaxhimit financiar të dokumentacionit të administruar për pagesë. 

 

1.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se shpërndarja e përgjegjësive të përgatitjes 

së termave të referencës, vlerësimit të ofertuesve dhe më pas monitorimin e zbatimit të 

kontratave, është centralizuar në një grup specialistësh që mbulojnë cështje të raportimit 

financiar dhe rregullimit të profesionit të audituesit ligjor si BMP, IEXX etj, megjithatë kjo 

nuk justifikon mungesën e kontrolleve “four eye”, ndarjen e detyrave vlerësuese, 

mbikqyrëse nga ato autorizuese, bazuar në parimet e menaxhimit financiar dhe 

kontrollit, të cilat nëse do të kishin ekzistuar ose funksionuar efektivisht, do të kishin 

njxerrë në pah ekzistencën e konfliktit të interesit. Nga auditimi i dokumentacionit të 7 

kontratave të konsulencës, pjesë e projektit FINREP: “Zhvillimi cilësisë së raportimit 
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financiar”3rezulton se në 4 (katër) prej tyre, më konkretisht në: FINREP/II.1, FINREP/IV.1, 

FINREP/VI.6 dhe FINREP/VI.6.1 me një vlerë totale të kontraktuar prej 368,958 EUR,  

përgatitja e termave të referencës, komisionet e vlerësimit dhe koordinatorët e kontratave janë 

centralizuar te z. D.F emëruar nga zv.Ministri i Financave dhe Ekonomisë në cilësinë e 

përfaqësuesit të MFE dhe anëtar i RIG (Reform Implementation Group)4, të cilin më pas e 

gjejmë herë si anëtar të komisionit të vlerësimit, herë në cilësinë e përfaqësuesit të përfituesit 

dhe në të njëjtën kohë edhe si koordinator i kontratës. Pavarësisht rolit të deleguar si 

përfaqësues i MFE në menaxhimin e projektit FINREP në tërësi, konstatojmë si problematike 

dhe në shkelje të parimeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, faktin e përfshirjes së tij 

njëkohësisht edhe si vlerësues i ofertave dhe si koordinator i kontratës, rol që i jep të drejtën e 

aprovimit dhe certifikimit të  aktiviteteve dhe produkteve të kryera nga konsulentët e 

kontraktuar dhe më pas edhe të drejtën e autorizimit të pagesave kundrejt kontraktorëve. në të 

njëjtën kohë, Më shqetësuese bëhet situata në rastin e prokurimit dhe kontraktimit të 

komponentit: FINREP/III.2 (përfitues-QKB) dhe FINREP/VI.6. Në prokurimin e këtij 

komponentit merr pjesë në konkurim kompania ExFC shpk5, tek e cila anëtari i RIG dhe 

komisionit të vlerësimit z.D.F, ka zotëruar aksione me 35% të kuotave deri në Mars 2016. 

Pavarësisht se këto aksione i janë dhuruar njërit prej dy aksionerëve të mbetur, vetëm 1 muaj 

para fillimit të procedurave të tenderimit, ky veprim nuk shmang ekzistencën në dukje të 

konfliktit të interesit dhe elementit favorizues si rrjedhë e tij, pasi më pas firma rezulton më 

pas edhe fituese, jo vetëm pjesëmarrëse. Një vit më pas, e njëjta kompani në kooperim me dy 

firma të tjera është pjesëmarrëse dhe fituese në prokurimin e komponentit FINREP/VI.6 me 

përfitues MFE dhe RIG, ku z. D.F caktohet në tre pozicione, atë të: përgatitjes se ToR/ 

kritereve të vlerësimit, anëtarit të komisionit të vlerësimit6 dhe më pas edhe koordinator i 

kontratës me përgjegjësinë e certifikimit të produkteve dhe autorizimin e pagesave. Gjatë 

auditimit u evidentuan edhe ankimime nga subjekte ofertuese jofituese të cilat nënvizojnë 

elementë të favorizimit dhe kryerjen e një procedure prokurimi nëkushtet e një konkurrence jo 

të drejtë për shkak të elementit të konfliktit të interesit të z.D.F dhe firmës ExFC shpk. Ky 

ankimim është përcjellë tek Banka Botërore dhe zgjidhur më pas vetëm me një deklaratë 

personale të anëtarit të komisionit për mosekzistencën e interesave financiare, të biznesit apo 

familjare të firmës me stafin e përfituesit të projektit. Pas kësaj deklarate nuk është propozuar 

apo ndërmarrë asnjë veprim tjetër qoftë nga Banka, Zv. Ministri i Financave dhe Ekonomisë 

në rolin e kryetarit të RIG, për të bërë ndryshimet e duhura për shmangien e konfliktit të 

interesit në dukje, pas marrjes dijeni, edhe pse ky rast i ankimuar ishte prokurimi/ kontrata e 

dytë e lidhur me firmën në fjalë. 

Një tjetër rast i mungesës së evidentimit dhe vlerësimit të konfliktit të interesit si nga CFCU 

ashtu edhe me pas nga komisioni i vlerësimit është ai i prokurimit të nënkomponentit 

FINREP II.4 me përfitues BSH dhe fitues JV GT cili shpreh interesin duke u paraqitur në 

bashkëpunim me firmën shqiptare nHE shpk, bashkëlidhur CV-në e ekspertit z. H.C, ortak me 

20% të kuotave dhe anëtar i RIG për projektin FINREP. Në raportin e vlerësimit të datës 25 

Prill 2017, ku komisioni i vlerësimit ka nxjerrë fitues në fazën e parë këtë joint- venture me 

97 pikë, nuk gjejmë të shprehur apo identifikuar këtë fakt në raportin e vlerësimit, pavarësisht 

se kjo situatë mund të mos ketë ndikuar vendimmarrjen për fituesin në kushtet e 

konkurrencëssë drejtë sipas pikës 1.9 të Udhëzimit, gërma (c) e tij. Në  fazën e dytë, me 

paraqitjen e ofertës financiare GT nuk paraqitet më në Joint Venture me nHE shpk, por me 

GT Greece. Procedurialisht, CFCU që në momentin e administrimit të ofertave financiare 

duhej të identifikonte faktin e ndryshimit të JV së vlerësuar, fakt që nuk është vënë në dukje 

                                                           
3REPARIS Multi-Donor Trust Fund Grant No TF019228 
4 Strukturë drejtuese e projektit FINREP përcaktuar sipas Manualit të Operacional 
5NIPT LXXXXXXXD 
6 Shkresa e zv.Ministrit të Financave dhe Ekonomisë  me nr.prot.14428 dt.17.10.2017 
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as nga komisioni i vlerësimit, kjo në përputhje me Udhëzimin, Aneksi 2, Instructions to 

consultants and data sheet (ITC) of the RFP. 

Në pothuaj gjithë rastet e audituara komisionet e vlerësimit kanë një minimum numri 

anëtarësh prej 3 anëtarë. Në tre prej këtyre komisioneve me anëtar z.D.F, përkatësisht për 

komponentët: FINREP/II.1 (BMP); FINREP/II.4 (BSH, AMF); dhe FINREP/VI.6.1 anëtari i 

dytë me detyrë specialist pranë Drejtorisë së Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, në 

gjykimin e audituesit, pa vënë në diskutim aftësitë profesionale në pozicionin e specialistit që 

ai ka, mbetet për tu diskutuar relevanca në përzgjedhjen e tyre për të bërë vlerësimin e 

kompanive ndërkombëtare të cilat do të ofrojnë shërbime konsulence në çështje të 

rëndësishme dhe të specifike si ai rritjes së kapaciteteve të mbikëqyrjes së profesionit të 

audituesve ligjor dhe procesi i certifikimit të tyre. Për më tepër, e gjejmë jo relevante 

përfshirjen e këtij specialisti në komisionin e vlerësimit në prokurimin e komponentit 

FINREP/II.4 me përfitues BSH dhe AMF, për çështje të raportimit dhe rregullimit të tregut 

bankar, fushë kjo pa lidhje me eksperiencën dhe pozicionin aktual të specialistit/anëtarit në 

fjalë. Ky konkluzion, mbështetet edhe në problematikat e konstatuara më pas në raportet e 

vlerësimit të trajtuara në gjetjen në vijim të evidentuara edhe nga vetë përfaqësuesit e Bankës 

gjatë fazës së aprovimit “no objection”7. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi RIG me emërimet e përfaqesuesve të MFE si anëtarë 

komisioni si dhe strukturat drejtuese të CFCU si autoritet kontraktor, konkretisht Drejtori i 

Përgjithshëm dhe Drejtori i Drejtorisë së kontraktimit të fondeve të BB dhe donatorëve të 

tjerë,  duke mos ndërmarrë asnjë masë për të përpiluar udhëzime apo një manual të 

brendshëm me hapa konkrete për mënyrën se si do të sigurohej nga ana e saj, përputhshmëria 

me Udhëzimin për punësimin e konsulentëve pika 1.9 e tij “Konflikti i Interesit”, në shtesë të 

deklaratave personale të anëtarëve të komisionit. 

 

1.1- Rekomandimi: Nga CFCU, të merren masa për trajtimin e duhur të konfliktit të interesit, 

në çdo fazë të projekteve dhe nga dhe për të gjithë aktorët dhe palët e përfshira, në mënyrë që 

ky proces të mos mbetet një proces formal bazuar në vetëdeklarim, kjo me qëllim shmangien 

nga lista e vlerësuesve të personave të cilët direkt apo indirekt ndikojnë në krijimin e situatave 

të tilla ku procesi i prokurimit është formal në dukje dhe elementi i barazisë dhe transparencës 

vihet në diskutim. 

 

Menjëherë dhe në vijimësi  

 

1.2-Rekomandimi: Për çështjet në lidhje me dyshimin e ekzistencës së konfliktit të interesit 

në fakt apo në dukje KLSH do ti drejtohet ILDKPKI për vlerësim. 

 

Menjëherë  

 

2.-Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit u konstatuan trajtime të ndryshme të komisioneve të 

vlerësimit lidhur me trajtimin e konfliktit të interesit të ofertuesve kundrejt shërbimeve të 

kontraktuara dhe kryera nga ata më parë për të njëjtën natyrë shërbimi, referuar pikës 1.9 të 

Udhëzimit të Bankës për punësimin e konsulentëve. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të 

dosjes së prokurimit të komponentit FINREP/II.4- Enhancing capacities of regulators in 

monitoring and enforcing better quality of financial reporting me përfitues BSH dhe AMF, me 

vlerë financimi 232,000 Euro, në raportin e vlerësimit të datës 25.4.2017, evidentojmë 

qëndrimin e komisionit të vlerësimit në lidhje me elementin konflikt interesi të ofertuesit 

sipas pikës 1.9 të Rregullores. Sipas këtij raporti, njëri prej kandidatëve DA skualifikohet 

                                                           
7 Sipas korrespondecave elektronike të CFCU me Bankën Botërore, të vëna në dispozicion të grupit të auditimit 
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pikërisht pasi konsiderohet në konflikt interesi për shkak se 6 vite më parë ka përpiluar një 

metodologji e cila do të vlerësohet në kuadër të këtij projekti, por që nga shqyrtimi i termave 

të referencës, aktiviteteve që përmban projekti rezulton i përshkruar si “further alignment të 

raportimit rregullator me Standarded Ndërkombëtare të Raportimit Financiar më të fundit” 

referuar grupit 3.4 i produkteve në ToRs. Edhe në observacionin e vetë përfituesit, BSH, 

thuhet se arsyeja e skualifikimit ka qënë, citojmë: “Përfitimin e një konsulence të dytë po nga 

e njëjta shoqëri nuk e kemi vlerësuar të përshtatshme”. 

Një tjetër prokurim, për komponentin FINREP I.1: Forcimi i edukimit në kontabilitet dhe 

auditim të përgatitësve të pasqyrave financiare dhe të punonjësve të taksave, si dhe 

kapaciteteve teknike të profesionit të kontabilitetit dhe auditimit, me vlerë totale 533,880 lekë, 

nuk gjejmë të njëjtin trajtim në rastin ofertuesit AXX Irland, një firmë konsulente kjo e cila 

ka implementuar 2 projekte të ngjashme në Shqipëri dhe me përfitues të drejtpërdrejtë IEXX 

dhe BMP dhe në disa aktivitete e përfaqësuar edhe me të njëjtët ekspertë. Megjithëse është 

fakt që firma irlandeze AXX ka krijuar tashmë një avantazh konkurrues në Shqipëri duke 

implementuar një sërë projektesh për të njëjtët përfitues: IEXX, UT apo BMP gjatë periudhës 

2011-2015. Në këtë rast në korrespondencat dhe raportin e vlerësimit të shqyrtuar nuk gjejmë 

të shqyrtuar nëse konkurrenti AXX ka krijuar një avantazh konkurrues trajtuar sipas pikës 

1.10 e Udhëzimit për punësimin e konsulentëve: “Drejtësia dhe transparenca në procesin e 

zgjedhjes” kërkon që konsulentët ose shoqëritë e tyre për një projekt specifik nuk përfitojnë 

një avantazh konkurrues nga dhënia e shërbimeve këshilluese të lidhura me projektin 

caktimin në fjalë. Po sipas kësaj pike të rregullores, huamarrësi mund të shmang krijimin e një 

avantazhi jo të drejtë konkurrues duke vënë në dispozicion të të gjithë kandidatëve të 

kualifikuar informacionin i cili konsiderohet si i tillë që krijon një element avantazhues. Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit të dosjeve të prokurimit nuk gjejmë asnjë korrespondencë që të 

evidentojë vënien në dispozicion të ndonjë informacioni shtesë të gjithë ofertuesve mbi fazën 

e parë të projektit për ti vënë ata në pozita të barabarta konkurruese. Përkundrazi, në raportin 

e vlerësimit komisioni thekson dhe cilëson si pikë të fortë të konkurrentit AXX Irlandë faktin 

se ai ka qënë kontraktues në projekte të ngjashme, të pasqyruar më pas në pikët e dhëna në 

kriterin e paracaktuar: “eksperiencën në projekte të ngjashme në Shqipëri”.   

Nuk gjejmë të njëjtin trajtim në rastin e prokurimit të komponentit FINREP/IV.1 i cili 

parashikon kontraktimin e një konsulenti strategjik reformash ndërkombëtare. Përfitues i 

kësaj konsulence do të jetë Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) dhe RIG. Sipas 

raportit të vlerësimit, nga 6 konkurrues fitues është shpallur me 100 pikë të mundshme 

konsulenti S.S i cili ka qënë më parë i kontraktuar si konsulent strategjik në fazën e parë të 

projektit CFREP. Pa vënë në diskutim eksperiencat e konsulentit fitues, edhe pse CV-ja e tij e 

firmosur bashkëlidhur kontratës mban datën 22.12.2014, në gjykimin e audituesit nuk është 

marrë në shtyrtim nëse konsulenti është ose jo në konflikt interesi sipas pikës 1.9 (a) të 

Rregullores së Prokurimit të ndryshuar, mbështetur edhe në faktin se nga shqyrtimi i 

raporteve të dorëzuara si dokumenta shoqërues të pagesave të kryera, konsulenti ka rishikuar 

dokumentin Country Action plan (CAP) i assituar dhe këshilluar prej tij në fazën e I-rë të 

projektit . 

 

2.1-Rekomandimi: Nga CFCU me përgjegjësinë e monitoruesit të procesit, të nxirren detyra 

konkrete bazuar në problematikën e evidentuar në rastet e mësipërme, për të luajtur një rol 

proaktiv në të gjitha fazat procesit të prokurimit për siguruar trajtim të njëtrajtshëm të rasteve 

të konsulentëve të rikontraktuar dhe vlerësimin e ndodhjes së tyre në konflikt interesi (gërma 

(a) e pikës 1.9) apo pozicion avantazhues ndaj konkurrentëve të tjerë. Në përputhje kjo me 

përcaktimet përkatëse në Rregulloret dhe Udhëzuesit e Bankës Botërore, në të gjitha projektet 

në vijim. 

Menjëherë dhe në vijimësi  
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3.-Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i raporteve të vlerësimit për përputhshmërinë e 

kritereve të vlerësimit, u konstatuan në disa raste vlerësime sipërfaqësore të konkurrentëve dhe 

jo të mbështetura në raporte të drejta me rëndësinë dhe volumin e aktiviteteve të pritshme për t’u 

realizuar nga firma konsulente që do të kontraktohet. Përshkrimet e disavantazheve, në disa raste 

janë jo shteruese në bazë të informacionit dhe CV-të e paraqitura nga konkuruesit dhe në disa 

raste në kontradiktë me vlerësimin (ponderimin) %, sipas të cilit është bërë dhe renditja 

përfundimtare e pjesëmarrësve në konkurrim. Kështu, në rastin e vlerësimit të Komponentit 

FINREP/II.4: Enhancing capacities of regulators in monitoring and enforcing better quality 

of financial reporting me përfitues: BSH dhe AMF, me buxhet 232,000 Euro (i rishikuar) dhe 

Komisioni i vlerësimit: 1 përfaqësues i BSH, znj. J.K, 1 përfaqësues i AMF, znj. A.D dhe 1 

përfaqësues i MFE Drejtoria DH/KBFP, znj. E.R,  i mbledhur më 10.04.2017, rezulton se në 

përgjigje të njoftimit për Shprehje Interesi kanë mbërritur gjithsej 7 oferues nga të cilët 1 

konkurent është skualifikuar për shkak të konfliktit të interesit (DA) dhe nga 6 konkurrentët e 

tjerë shpallet fitues GT Al në joint venture me GT Gr duke u listuar i pari me 97 pikë dhe me 

asnjë disavantazh. Nga shqyrtimi i vlerësimit me pikëzim i çdo anëtari të komisionit, 

përshkrimit të avantazheve dhe disavantazheve si dhe shqyrtimit individual të CV-ve të 

paraqitura nga kompanitë ofertuese konstatohet se në disa raste vlerësimi në pikëzim është në 

kontradiktë me atë cka përshkruhet në raport si konkluzion për vendimmarrjen e përzgjedhjes 

së fituesit. Kështu, po sipas këtij raporti, tre nga ofertuesit edhe pse cilësohen “pa eksperience 

relevante” ose “me eksperiencë të limituar” në lidhje me objektivat e projektit FINREP 

përsëri janë vlerësuar me mbi 70% (minimumi i pikëve për tu kualifikuar për fazën e dytë). 

Ndërkohë, vlerësimi i tre konkurentëve të parë të listës vlerësuar midis 82.33- 97 pikë nuk 

përkon me atë çka komisioni përshkruan në raport për secilin konkurrues. Konkretisht: për 

Institutin e Kontabilistëve të Certifikuar të Anglisë dhe Wells-it komisioni shënon si 

disavantazh “eksperiencë të limituar në raportimin financiar dhe njohuri te limituar mbi 

Bordet e mbikëqyrjes së auditimit” pak absurde për institucionin në fjalë i cili kryen 

funksione të njëjta me IEXX dhe më gjerë.  

Për kompaninë AXX Irland thuhet “ka eksperiencë të limituar në FINREP dhe sektorin 

bankar” ndërkohë që Axx ka qënë kontraktori kryesor në projektin CFREP dhe për joint -

venture KPXX Al dhe KPXX Cp dhe KPXX Md dhe KPXX Bg është cilësuar disavantazhi  

“nuk ka eksperience relevante me FINREP dhe COREP” duke ka klasifikuar të katërtin në 

renditje. Ndërkohë, për kompaninë fituese GT nuk evidentohet asnjë disavantazh nga 

komisioni i vlerësimit. Nga verifikimi i kualifikimeve të përcaktuara në ToR një kriter është: 

(c) njohuri në auditimin dhe mbikëqyrjen publike të auditimit8. Për të njëjtin kriter GT është 

skualifikuar në prokurimin e komponentit FINREP/II.1 me përfitues BMP (referuar situatës në 

gjetjen më poshtë). Nga tabela përmbledhëse e pikëve për çdo konkurrues disavantazhet e 

listuara më lartë nuk reflektohen në vlerësim pasi jepen pikë të barabarta për shumicën e 

ofertuesve pavarësisht veçorive dhe nivelit të relevancës së eksperiencave dhe 

disavantazheve të cituara në pjesën narrative të raportit. 
Vlerësuesi 1 (MFE) dhe Vlerësuesi 2 (BSH) konkludojnë me të njëjtat pikë për 4 nga 6 

ofertues gjithsej (42 pikë x 70%) dhe Vlerësuesi 3 (AMF) konkludon me njëjtë numër pikësh 

dhe përqindje për 3 nga 6 ofertues. Nga shqyrtimi i korrespondencës me drejtuesin e 

projektit, rezulton se edhe vetë Banka ka patur komente dhe vërejtje në lidhje me pikët dhe 

vlerësimet pothuaj të barabarta të të tre anëtarëve, vërejte që kanë çuar më pas në rishikimin e 

rezultatit të rankimit por jo të fituesit. Gjithashtu, për këtë proces tenderimi ka edhe një 

ankimim nga ofertuesi KPXX Al. Duke marrë shkas nga problematikat në vlerësimin dhe 

shpalljen e fituesit, u shqyrtua dhe dokumentacioni i administruar nga Sektori i Menaxhimit 

                                                           
8sipas termave të refencës të dërguar nga Banka e Shqipërisë më 31.1.2017 nr.prot175/1 
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Financiar në lidhje me zbatimin dhe monitorimin e kontratës nga të cilat rezulton se 

produktet dhe aktivitetet e vetme të realizuara janë trajnimet për IFRS dhe NAS. Pra, më 

31.12.2018 rezulton se komponenti me përfitues BSH është realizuar vetëm 30% (sipas 

pagesave të kryera deri më 31.12.2018) ndërkohë që është vetëm 10 ditë larg nga afati (i 

shtyrë) i përfundimit të projektit 10.1.2019 e cila është shtyrë në 10 Prill 2019. GT është 

vlerësuar veçanërisht për eksperiencat në trajnimet për IFRS por ndërkohë këto trajnime 

përbëjnë vetëm 1 nga katër grup produktet e pritshme për t’u realizuar nga konsulenti për të 

arritur objektivat e komponentit siç janë: komunikimi i organeve rregullatore, përgatitja e 

metodologjive për vlerësimin dhe përdorimin e raporteve të auditimit nga organi mbikëqyrës, 

si dhe harmonizimin e kërkesave IFRS me ato të raportimit rregullator, produkte të cilat 

rezultojnë të parealizuara. 

Një tjetër rast është edhe ai i nënkomponetit FINREP/I.1: Forcimi i edukimit në kontabilitet 

dhe auditim të përgatitësve të pasqyrave financiare dhe të punonjësve të taksave, si dhe 

kapaciteteve teknike të profesionit të kontabilitetit dhe auditimit me buxhet 455,000 Euro, me 

përfitues: 1)KKK 2) IKM  3)UT;UBT  4) ShFK 5) Shoqata KM 6) DPT 7) IEXX. Komisioni i 

vlerësimit përbëhej nga D.F si përfaqësues i MFE , 1 përfaqësues i KKK (L.K) dhe 1 

përfaqësues i IKM (J.N). Ky komponent i kontraktuar në Janar 2017 fillimisht me datë 

përfundimi të parashikuar Shtator 2018 (20 muaj implementim) ka pësuar 3 amendime, 2 nga të 

cilat me efekte financiare dhe 2 amendime me zgjatje të periudhës së përfundimit. Sipas 

rregullores, Aneksi X, pika 4.5, minimumi i pikëve për vlerësimin teknik duhet të publikohet 

në kërkesat për propozime dhe duhet të variojë minimumi midis 75-80%9 në varësi të 

kompleksitetit të projektit. Konstatuam se kërkesat për propozime nuk e përmbajnë një 

informacion të tillë. Sipas e-mailit të Bankës të datës 21.6.2016, CFCU/përfituesi kanë 

propozuar një kriter të pestë vlerësimi “pjesëmarrja e ekspertëve lokal” por pa përcaktuar se 

si ky vlerësim do të bëhet. Nga minutat e mbledhjes së KV, në fakt janë aplikuar vetëm 3 

kritere vlerësimi. Nisur nga përshkrimi i avantazheve dhe disavantazheve në raportin e 

vlerësimit, vlerësimi në pikë nuk është i qartë dhe ai në përqindje është kontradiktor me atë 

çka përshkruhet në raport. Nëse një ofertues vlerësohet se nuk ka eksperiencë në kurrikula 

universitetesh apo programe profesionale (kriter relevant dhe thelbësor për këtë komponent) 

si mund të vlerësohet me “mirë 90%”. E njëjta problematikë si edhe në kontraktimin e 

komponentit FINREP/II.4 të trajtuar më lartë, disavantazhet e cilësuara janë jo vetëm 

sipërfaqësore por në disa raste edhe të pasakta. Këtë rradhë vetë Banka, nëpërmjet 

koordinatorit të këtij projekti, vjen me shumë komente dhe kritika për cilësinë dhe nivelin e 

profesionalizmit të anëtarëve të komisionit të vlerësimit me pikëzime të njëjta apo tepër të 

ndryshëm për të njëjtin kriter nga anëtarë të ndryshëm të komisionit10. Në gjykimin e 

audituesit, për shkak të kompleksitetit, kriteret në ToR duhej të vlerësoheshin nga Komisioni i 

Vlerësimit, për nga pesha, rëndësia dhe volumi i aktiviteteve. 

Në rastin e FINREP/II.1 me përfitues BMP, buxhet 186,336 EUR dhe komision me 

përbërjen: D.F në cilësinë e Kryetarit të BMP, 1 anëtar i BMP (A.B), dhe 1 përfaqësues i 

MFE- specialiste në Drejtorinë e MFK (E.R). Sipas minutave të mbledhjes së komisionit të 

vlerësimit dt. 06.04.2017 kanë mbërritur 6 shprehje interesi duke rankuar në vend të parë 

kompaninë PXF me 96.7 pikë pa cilësuar asnjë disavantazh. Nga shqyrtimi i CV-ve të 

ekspertëve të prezantuar eksperienca e firmës PXF si një firmë që ofron shërbime 

kontabiliteti dhe raportime financiare prezanton eksperiencën e saj në inspektimet e sigurimit 

të cilësisë mbështetur vetëm tek eksperienca e një eksperti: A.L.M. Ndërkohë, për ICXXW-

it, KV citon si disavantazh: “Nuk ka eksperienca direkte me borde të mbikëqyrjes së 

                                                           
9
 pikët të përcaktuara për cdo kriter ato janë përkthyer në përqindje sipas këtij rankimi:  

Dobët 40% - Mjaftueshëm 70%-  Mirë 90% -  Shumë mirë 100% 
10 Referuar e-maileve të dosjes së vënë në dispozicion nga CFCU 
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auditimit. Kompania nuk kryen inspektime për vlerësimin e cilësisë së auditimit edhe pse në 

të njëjtin raport vlerësimi komisioni shprehet se “ka implementuar inspektimet e auditimeve 

në disa vende si Kroaci, Gana dhe Kenia”, në Serbi dhe Kroaci ka implementuar projektin 

“Rritja e cilësisë së auditimit”. 

Zhvleftësimi i cilësive të ICXXW ka krijuar avantazh për PXF. Dy prej anëtarëve të 

komisionit, vlerësojnë me pikë maksimale PFK ndërsa një prej tyre vlerëson firmën ICAEW 

edhe pse në raport vlerësimi nuk përmendet fakti që ICXXW ka në historinë e tij të 

drejtën e regjistrimit, inspektimit dhe monitorimit të 4200 firmave midis të cilave të 

katër Big 4, krahasuar me PXK e cila në fakt është një degë e një kompanie 

ndërkombëtare dhe që në prezantimin e saj e mbështet “ekspertizën me bordet e 

mbikëqyrjes” vetëm me faktin se njëri prej konsulentëve ka një bashkëpunim të gjatë 

me BXP Italian. Aktualisht kontrata nuk ka përfunduar dhe deri në përfundim të këtij 

auditimi nuk ishin dorëzuar ende produktet të parashikuara në kontratë edhe pse ajo është 

amenduar 2 herë me shtyrje të afatit.  

Në rastin e komponentit FINREP/IV.1 me buxhet 95,000 Euro parashikon kontraktimin e një 

konsulenti strategjik reformash ndërkombëtare. Përfitues të kësaj konsulence do të jetë Ministria 

e Financave dhe Ekonomisë (MFE) dhe RIG dhe me komisioni vlerësimi me përbërje  D.F 

(MFE dhe anëtar i RIG), H.C (anëtar i RIG) dhe E.R (specialiste pranë Drejtorisë MFK) . 

Sipas dokumentit të minutave të vlerësimit të kandidatëve të mbajtur më 12.04.2016 kanë 

shprehur interesin 6 kandidatë nga të cilët shpallet fitues konsulenti S.S me rezidencë Irlandë, 

i vlerësuar në mënyrë unanime nga anëtarët e komisionit me 100 pikë me një diferencë prej 

14 pikësh me konsulentin e rankuar të dytin në renditjen e short listës. Nga shqyrtimi i CV-ve 

të paraqitura nga konsulentët konkurrues dhe përshkrimit të avantazheve dhe disavantazheve 

të cilësuara në raportin e vlerësimit veçojmë: Për konkurrentin J.V, Hollandë,i cili zotëron 

titullin CPA  dhe EDP Auditor komisioni vlerëson me 86 pikë duke cilësuar si disavantazhe: 

“nuk ka eksperiencë në statutory audit ..ka vetëm eksperiencë si auditues i jashtëm në 

sistemin publik. Nuk ka evidencë të njohurive të IFRS dhe ISA”. Në gjykimin e audituesit nuk 

mund të thuhet për një CPA se nuk ka evidencë për njohuri të IFRS-ve dhe raportimit 

financiar si dhe nuk është e qartë se si komisioni ndan eksperiencën në “statutory audit” vs 

“audit në sistemin publik”; Për konkurrentin R.F Irland, i cili zotëron titullin CMA me 15 

vjet eksperiencë punë në zhvillimin e sistemeve të thesarit /auditimit dhe raportimit financiar 

publik, komisioni e vlerëson me 79 pikë duke cilësuar si disavantazh: “s’ka eksperiencë në 

auditimin statutor dhe në raportimin financiar. S’ka evidencë të njohurive të IFRS dhe IAS”; 

Për konkurrentin Ch. D.P, USA prezantuar si ekspert në ekzaminimin e mashtrimit (fraud 

examiner) komisioni vlerëson me 82 pikë pra vlerësim më të mirë se sa konkurrenti më 

lartë,edhe pse eksperienca e këtij të fundit është më pak relevante me kriterin. Edhe në këtë 

procedurë duket sikur anëtarët e komisionit nuk e kanë të qartë nivelin e njohurive që 

ka një ekspert që mban një certifikatë profesionale dhe detyrimeve për azhornim dhe 

zhvillim profesional që këto tituj mbartin. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e 

komisionit të vlerësimit të ofertave. 

Nga auditimi konstatuam se në disa raste, ndarja e një komponenti në nënkomponente me vlera 

më të ulta, ku kombinohen aktivitete me natyrë të ndryshme dhe në disa raste dhe i fushave të 

ndryshme nuk shoqërohet me kritere të qarta për një vlerësim të saktë të kritereve dhe në kushtet 

e konkurences së drejtë. Kështu, në rastin e prokurimit tënënkomponenti FINREP/III.2 me 

përfitues QKB dhe komision vlerësimi i përbërë nga D.F (MFE), 1 përfaqësues i MFE dhe 3 

përfaqësues të QKB. Sipas raportit të vlerësimit të datës 16.5.2016, deklarohet se janë 

paraqitur një numër minimum ofertash, vetëm 3 nga: firma ligjore HMH, JV- DA dhe DA, 

JV- OLF, BTAl,  EXFC dhe PXK. Së pari, në gjykimin e audituesit, konceptimi ToR si një 

miks produktesh/aktivitetesh me natyrë ligjore, financiare dhe kompjuterike 

(programim dhe IT) ka çuar në vendosje kriteresh të miksuara duke kufizuar dhe 
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numrin e shprehjeve të interesit në vetëm 3. Në përfundim komisioni ka renditur të parin 

joint venture: OLF, BTAl, EXFC dhe PIKC. Sipas Udhëzuesit, pika 2.8, lista e shkurtër duhet 

të përfshijë konsulentë të të njëjtës kategori me objektiva të ngjashme biznesi, kapacitet 

korporativ, përvojë dhe fushë ekspertize dhe që kanë ndërmarrë detyra me natyrë dhe 

kompleksitet të ngjashëm. Në këtë kontekst, joint venture fitues përfshin 3 firma me 

ekspertizë ligjore dhe financiare dhe një kompani në fushën e medias. Nga shqyrtimi i të 

dhënave të dosjes konstatojmë se asnjëra nga shoqëritë nuk ka eksperienca në shërbime 

konsulencash të lidhura me fushën e IT dhe/ose  programimit, eksperiencë e nevojshme për të 

plotësuar objektivin e këtij komponenti, fakt që nuk listohet si disavantazh për asnjërin nga 

konkurrentët pavarësisht se kriteret në ToR janë ndërtuar në tillë ku vetëm kriteri i 3-të 

përcakton dhe grupin e ekspertëve që JV duhet të ketë. Nga shqyrtimi i raportit të vlerësimit 

konstatohet se 4 anëtarë nga 5 kanë bërë vlerësime identike me ekzaktësisht të njëjtin 

numër pikësh, vlerësim që vë në diskutim objektivitetinnë procesin e vlerësimit. Duket që në 

“unanimitet” të anëtarëve të komisionit është gjykuar se vetëm bashkimi: JV OLF, BT AL, 

ExFC shpk and PxKC, plotëson në nivel të kënaqshëm (70%) kriterin lidhur me eksperiencat 

në projekte të ngjashme ndërkohë që për të dy kompanitë e tjera vlerësimi është dobët. 

Diferenca e madhe e pikëve të anëtarit të pestë me katër anëtarët e tjerë vë në diskutim nëse 

janë kuptuar nga të gjithë anëtarët e komisionit, kriteret që duhet të plotësojnë format 

konkurruese apo formula e vlerësimit me përqindje sipas kategorive: dobët 40%, 

mjaftueshëm 70%, mirë 90%, shumë mirë 100%. 

 

3.1-Rekomandim: CFCU në bashkëpunim me RIG apo Komitetin e Drejtimit të Projektit, 

rast pas rasti sipas përcaktimeve të Manualit Operacional, të analizojë dhe vlerësojë 

problematikat e evidentuara në lidhje me vlerësimin jo të plotë e sipërfaqësor dhe në disa 

raste të pasakta i ofertuesve duke mos garantuar kushtet e një konkurrence të drejtë dhe 

transparente. 

Menjëherë dhe në vijimësi  

 

3.2-Rekomandim: CFCU në bashkëpunim me ekspertët e Bankës Botërore të marrë masa për 

të rishikuar procesin e vendosjes së kritereve për anëtarët e komisionit të vlerësimit, duke 

parashikuar paraqitjen e CV-ve të anëtarëve të propozuar që nuk kanë eksperienca të 

mjaftueshme në vite pune dhe certifikime relevante, për të siguruar kapacitetet e nevojshme 

për një vlerësim të drejtë e profesional të ofertuesve në raport me natyrën, kompleksitetin dhe 

volumin e aktiviteteve që ofertuesit pritet të realizojnë. 

Menjëherë dhe në vijimësi  

 

4.-Gjetje nga auditimi: CFCU nuk ka një procedurë të parashikuar për verifikimin e 

kredencialeve të ekspertëve dhe firmave konkurruese si në rastin e ekspertëve të huaj ashtu 

dhe atyre lokal. Kështu, në rastin komponentit FINREP/III.2 me buxhet 95,000 Euro, me 

përfitues: QKB; Ofertuesi fitues: JV OLF, BT, EXFC and PXKC dhe komision vlerësimi i 

përbërë nga 5 anëtarë i përbërë nga z.D.F si përfaqësues i MFE, 1 specialiste pranë Sektorit të 

Raportimit Financiar në MFE dhe 3 përfaqësues të QKB. Nga shqyrtimi i CV-ve të 

ekspertëve dhe firmës konsulente në tërësi, rezulton se sipas rregjistrimeve në QKB asnjë nga 

firmat konkurruese nuk ka si objekt biznesi aktivitete të teknologjisë dhe informacionit apo 

ofrimin e shërbimeve të tjera kompjuterike si programimi, rrjedhimisht komisioni duhej të 

shqyrtonte me kujdes ekspertizën dhe kapacitetet profesionale të ofruara nëpërmjet CV-ve të 

ekspertëve relevante me objektivat specifikë të komponentit “asistencë teknike në dorëzimin 

elektronik të pasqyrave financiare” që po prokurohej, në përputhje me tre kriteret e 

experiencës dhe grupit të ekspertëve. 
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Në shqyrtimi i Aneksit B të kontratës, paragrafi “Companies Tasks” rezulton se EXFC shpk 

është ajo që do të mbulojë grupin 3.2 dhe 3.3 të produkteve të parashikuara sipas termave të 

referencës, pika 4 “Specifikimet teknike për azhornimin e software-it dhe përgatitjen e 

specifikimeve teknike për pajisjet hardware me përfitues QKB”. Kompania EXFC shpk është 

një kompani konsulente ligjore dhe financiare, e krijuar më 24.06.2015 dhe zotërohej11 nga dy 

aksionerë/ konsulentë, tek e cila anëtari i komisionit të vlerësimit Z.D.F ka zotëruar 35% të 

kuotave deri në Mars 2016, pra një muaj para se të paraqitej si ofertues në këtë tenderim me 

shprehjen e interesit të datës 25.04.2016. Nga auditimi rezultoi se12, kompania në momentin e 

shprehjes së interesit dhe deri në firmosjen e kontratës më 30.06.2016, figuron me vetëm 1 të 

punësuar, gjë që nuk e mbështet volumin e punës dhe fushat e ekspertizës të cituara në 

konkluzionin e Komisionit tëVlerësimit13. Në dokumentacionin e depozituar rezulton, joint 

venture ofertues nëpërmjet njërit prej anëtarëve tëtij: EXFC shpk, ka punësuar një ekspert IT-

programues, në muajin Prill 2016 kjo sipas CV-së bashkëlidhur kontratës, pra në të njëjtën 

periudhë me fillimin e procedurave të prokurimit (njoftimi për shprehjen e interesit). Sipas 

deklarimeve në DPT të EXFC shpk, rezulton se punonjësja është deklaruar në muajin Korrik 

2016, në të njëjtin moment kur ky joint-venture është  shpallur fitues i këtij komponenti, 

finalizuar me kontratën e datës 30.06.2016 lidhur midis Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, QKB dhe kontraktuesve në join-venture përkatësisht OLF, BTAlbania, EXFC 

dhe PXKC. Referuar këtij fakti, në observacionin e mbërritur, EXFC sqaron se për periudhën 

Prill- Qershor 2016, ekspertja ka qenë e punësuar nën një kontratë shërbimi, por kjo kontratë 

nuk ishte bashkëlidhur këtij observacioni.Gjithashtu nga të dhënat e DPT nuk rezulton ndonje 

pagesë e tatimit në burim si detyrim që del nga kontrata e shërbimit. Për periudhën në vijim, 

nga të dhënat e DPT, punonjësja figuron me status pasiv14. Nëse ky do të ishte rasti, EXFC 

shpk duhej të lajmeronte CFCU për zëvëndësimin e ekspertit në përputhje me kriterin mbi 

zëvëndësimin e ekpertëve kryesore sipas Udhëzimit. Megjithatë, produkti final “Technical 

specifications for the upgrate of the database softëare” i përgatitur nga OLF, BTAl dhe 

EXFC shpk i është dërguar titullarit të QKB në cilësinë e përfitues i projektit, më datë 

28.02.2017 dhe firmosur nga I.D (leader i JV), E.S (IT Ekspert), E.H (Ekspert finance), E.P 

(Ekspert ligjor). Pagesat për këtë projekt, në bazë të skedulit të kontratës lump-sum, janë 

kryer në datën 9.01.2017 për 19,000 EUR (20% e vlerës së kontratës) dhe më datë 7.04.2017 

për 28,500 EUR (30% e vlerës së kontratës). 

Një tjetër rast është ai i kompanisë angleze CF Ltd e cila është fituese e tre komponentëve 

të projektit me përfitues AMF, me vlerë kontraktimi 1,47 milionë USD nga gjithsej 1.6 milion 

USD, nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga kompania CF Ltd, ekspertiza bazë e 

kompanisë është ajo trajnuese për kompanitë që operojnë në fushën e menaxhimit të fondeve 

të investimeve dhe zotërohet operohet nga vetëm dy konsulentë nga të cilët asnjeri nuk ka 

background arsimor financiar apo juridik. Në komponentin 3 i cili është edhe komponenti me 

buxhetin të madh prej 944,544 USD, thuhet se kompania CF Ltd vjen në bashkëpunim me 

HBS në formën e nënkontraktimit, kjo sipas prezantimit të paraqitur në fazën e shprehjes së 

interesit dhe të cilësuar edhe në raportin e vlerësimit nga anëtarët e komisionit. Nga shqyrtimi 

i dy CV-ve të ekspertëve të nënkontraktuar nga CF Ltd, konstatojmë se bashkëpunimi me 

HBS mbështetet vetëm me faktin se njëri prej ekspertëve të nënkontraktuar si konsulentë i 

pavarur, J.W, me ekspertizë në fushën e marketingut mban aktualisht pozicionin e Drejtuesit 

                                                           
11Ndryshimi iortakëve nga 3 në 2 në dt.8.3.2016 
12Verifikuar me  autorizimin  nr. 1443/6 të Kryetarit të KLSH dhe 241/2 dt.12/7/2019. 
13“ECFC is a highly specialized firm in legal and financial advisory...It has experience in the public and private 

sector ...ëorking for local and international institutions in the areas of corporate finance, banking, insurance, 

project financing, procurement, property, commercial contract, employment, tax litigation and more” 
14Sipas kodeve të deklaruara nga punëdhënësi, në formularin e deklarimit ESIG025 kjo është aplikueshme për 

rastet e barrëlindje, aftësi e përkohshme mbi 14 ditë etj. 
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të Departamentit të Dizenjimit të Programeve të veçanta në këtë shkollë, dhe realisht do të 

kontribuojë me vetëm 27 ditë në projekt nga 419 të parashikuara (sipas Aneksit të kontratës). 

Pra duket që bashkëpunimi me HBS është në dukje vetëm për të rritur apo plotësuar 

kapacitetin dhe ekspertizën e munguar të CF Ltd në proporcion me aktivitetet e 

parashikuara të komponentit. Gjithashtu në dy komponentë të shqyrtuar për kredencialet e 

ekspertëve në përputhje me kriteret e përcaktuara në termat e referencës AL-SECO-SSC/2 

dhe AL-SECO-SSC/3, kriteri për kualifikimet e ekspertëve thekson eksperiencën mbi 5 vjet  

në projekte apo detyra të realizuara në vendet anëtare të BE-së. Nga CV-të e dy konsulentëve 

M. St. G dhe S. B rezulton se ekspertiza e tyre në 10 vitet e fundit vjen nga projekte të 

realizuara në vende si: Jordania, Uganda, Burundi, Armeni, Kenia, Turqi, Botsvana. Për sa 

më sipër mbajnë përgjegjësi komisionet respektive të vlerësimit të ofertave. 

Ofertimi nëpërmjet joint-venture apo nënkontraktimeve shqyrtohet dhe vlerësohet pa 

analizuar kapacitetet e kompanisë në tërësi për të mbuluar disa aktivitete njëherësh kur 

ato kontraktohen në më shumë se një komponent, në përputhje me pikën 2.8 të 

Udhëzimit, si në rastin e GT Al e cila rezulton fituese në dy komponentë të projektit 

FINREP në total kontraktimi 380,108 Euro, përkatësisht: FINREP/ I.2 (IEXX) dhe për 

komponentin FINREP II.4 (BSH). Pavarësisht se është paraqitur në bashkëpunim me GT Gr 

apo GT Mq në formën e joint-venture,  në të dy kontratat rezulton me një realizim shumë të 

ulët të aktiviteteve në përputhje me afatet e përcaktuara në kontratë,  përkatësisht 30% dhe 

10% të cilat kanë çuar në amendime të afateve të përfundimit të kontratës. Për performancën 

e ulët të këtij kontraktori në zbatim të afateve të dorëzimit të produkteve të parashikuara në 

kontratë, CFCU nuk jep asnjë shpjegim pasi e konsideron si përgjegjësi të përfituesit dhe ajo 

vetë përcjellë një tjetër kërkesë për shtyrje afati kontrate vetëm 3 ditë përpara përfundimit të 

afatit fillestartë kontratës. Ndërkohë, sjellim në vëmendje faktin që Grant Thorton Albania 

është kontraktuar edhe si auditues i jashtëm i projektit duke krijuar një konflikt interesi të 

hapur në aktivitetin e tij si auditues ligjor, çështje e trajtuar më hollësisht në vijim. 

 

4.1-Rekomandimi: Në zbatim të rolit dhe misionit të saj CFCU në bashkëpunim me Bankën 

Botërore të iniciojë rishikimin e procedurave dhe Udhëzimeve me qëllim parashikimin e 

kontrolleve për verifikimin e kredencialeve që vërtetojnë se firmat konkurruese dhe ekspertet 

që ata paraqesin, zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, organizative në 

përpjesëtim me natyrën, kompleksitetin dhe volumin aktiviteteve sipas termave të referencës 

së miratuara në zbatim të pikës 2.2 të Aneksit të Rregullores së Prokurimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5.-Gjetje nga auditimi: Roli i Drejtorisë së Kontraktimit të fondeve të Bankës Botërore në 

monitorimin e zbatimit të kontratës konsiston vetëm një përmbledhje e dokumentacionit 

formal për pagesë dhe kryerjen e pagesës, mjaftuar me miratimin e kordinatorit të kontratës, 

përfaqësues i Përfituesit. Gjithashtu, në këtë Drejtori nuk ka një funksion të kontrolleve në 

vend (on the spot) në analogji me ato të parashikuara me fondet IPA pasi sipas subjektit “nuk 

parashikohet në procedurë ky lloj kontrolli dhe nuk ka strukturë të miratuar në drejtori për të 

kryer këtë proces”, në këtë mënyrë CFCU nuk jep siguri nëse të gjitha produktet/aktivitetet 

janë kryer në përputhje të plotë me termat e kontratës. Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

financiari nënkomponentit FINREP/II.1 me objektiv kryesor asistencë teknike për BMP dhe 

kontraktor: Axx Irlandë konstatohet se deri më 3.12.2018 konsulentit të kontraktuar, PXF 

Italia s.p.a, i janë kryer tre nga 4 pagesat e parashikuara ose 60% e vlerës së kontratës. Nga 

verifikimi i dokumentacionit për saktësinë dhe plotësinë u konstatuan këto problematika:Në 

datën 27.11.2017 është kryer pagesa për 55,901 Euro ose 30% e kontratës sipas parashikimit 

në kalendarin të pagesave të përcaktuara në kontratë për grupin 3.1.2 dhe 3.1.3 të aktiviteteve. 

Kjo pagesë duhej të kryhej në transhin e tretë të pagesa me referencë kohore kryerjen e 
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aktivitetit vizita në institucionet homologe përshkruar në pikën 3.1.515 të kontratës dhe i 

buxhetuar për 4,750 EUR për 5 pjesëmarrës. Kërkesa për pagesë është shoqëruar me shkresën 

përcjellëse të koordinatorit të kontratës i cili konfirmon kryerjen e aktiviteteve dhe aprovon 

procedimin e pagesës nga CFCU. Nga verifikimi i mëtejshëm i dokumentacionit në dosjen e 

projektit, sipas kontratës, konsulenti PXF It duhej të organizonte vizita në institucione 

homologe të 5 anëtarëve të BMP por sipas raportimit të tij thuhet se “aktiviteti konsiderohet i 

realizuar me financimin e pjesëmarrjes së Bordit në konferencën ISAR në Gjenevë të 

organizuar nga UNCATD, tetor- nëntor 2017” ku ka marrë pjesë vetëm Kryetari i Bordit të 

Mbikqyrjes Publike z.D.F, rregjistruar në cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë. Sipas 

informacionit të publikuar në https://unctad.org  kjo konferencë është një takim vjetor i radhës 

i grupit i punës së ekspertëve për çështje të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe 

Raportimit financiar.Në lidhje me aktivitetet sipas grupit 3.1 të cilat parashikojnë trajnime  të 

stafit të ri të BXP, nga informacioni i marrë gjatë auditimit, mësohet se procedurat e 

punësimit të stafit ekzekutiv të BXP (inspektorët) ka filluar në muajin Prill 2018, pothuaj një 

vit pas firmosje së kontratës me PXF It dhe kanë përfunduar në Dhjetor 2018 me një staf prej 

9 inspektorësh. Si rezultat, trajnimet e parashikuara për tu kryer në periudhën Janar- Gusht 

2018 nuk janë absolutisht në linjë me krijimin e strukturës që do të trajnohet. Pavarësisht se 

me amendimin e kontratës për shtyrje të afatit deri në Dhjetor për të përfunduar trajnimet, në 

raport nuk thuhet asgjë për progresin deri në Gusht 2018. Transferimi njohurive nëpërmjet 

trajnimeve rezulton i pamatshëm dhe i padokumentuar për të vlerësuar performancën e 

konsulentit dhe përfitimet e stafit të BXP nga investimi. Kështu, mbetet vetëm në 

diskrecionin dhe përgjegjësinë e kordinatorit të kontratës të mbajë dhe ruaj 

dokumentacion me ditët e trajnimit sic edhe përcaktohet në kontratë “të paktën 4-5 ditë në 

muaj të shpenzuara onsite”. Për sa i përket grupit të aktiviteteve 3.3 – “kryerja e inspektimeve 

pilot”, në raportin e misionit të rradhës së Bankës, në Nëntor 2018, për statusin i këtij grup 

produkti thuhet “Inspektimet janë në process…dy konsultentë së bashku me tre staf teknik të 

Bordit kane filluar inspektimet në firmat audituese”. Gjatë auditimit u kërkua informacion 

mbi statusin e raportit të inspektimeve dhe grupit të auditimit iu konfirmua se ato janë në 

proces përgatitje dhe do ti dorëzohen BXP brenda afatit të rishikuar të kontratës 29.2.2019. 

- Në rastin e nënkomponenti FINREP/I.1: me përfitues: 1)KXK ; 2) IXM  3)UT; UBT  4)ShFK 

5) ShKM dhe 6) DXT 7) IEXX dhe Kontraktor: AXX Irlandë,nga verifikimi i produkteve të 

listuara në paragrafin përkatës të kontratës me ato të listuara në skedulin e pagesave nuk 

listohen këto produkte: 3.1-1(pas 1 muaji); 3.1-5 (pas 2 muaj); 3.1-10 (pas 16 muaj); 3.2-11 

(pas 1 muaji); 3.2-12  (pas  3 muaj); 3.3-17 (pas 4 muaj); 3.3-18 (pas 6 muaj) dhe 3.4-20  (pas 

8 muaj). Të pyetur për këto mangësi, Sektori i Prokurimeve dhe kontraktimit përgjigjet se “Jo 

të gjitha produktet jane të lidhura me pagesën, nisur nga volumi i madh i aktiviteteve dhe 

produkteve të prodhuara gjatë fazës së zbatimit. Skedula e pagesës përcaktohet apriori që në 

fillim të procesit në RFP dhe i bëhet e ditur aplikuesve”. Përgjigjia e subjektit vë në diskutim 

njohjen e përgjegjësive që kjo drejtori ka dhe që rrjedhin nga misioni i kësaj drejtorie: ” 

...është të sigurojë një menaxhim efektiv, financiar dhe teknik të projekteve të miratuara sipas 

marrëveshjeve financiare..”. Gjithashtu, kontrata është e formës “lump sum” dhe pagesat 

parashikohen në % ndaj totalit me transhe sipas realizimit të grup- produkteve dhe aktiviteteve 

gjithsesi parashikon një limit orësh për ekspertët kryesor, ata jo kryesore dhe ekspertët lokalë.  

Në rastin e nënkomponentit FINREP/IV.6.1 me kontraktorin: YSB Al, PP dhe EXFC, në 

planin fillestar të prokurimit ky komponent është dedikuar për fushatë ndërgjegjësimi të publikut 

pjesë e të cilës do ishin evente promovuese, ngritje databazash, printime fletpalosje, dizenjimi i 

një faqe zyrtare interactive për projektin FINREP ku të interesuarit do të informohen dhe do të 

                                                           
15Dokumenti bashkëlidhur Amendimit nr.1 dt. 16.8.2018 

https://unctad.org/
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kenë mundësi të drejtojnë pyetje etj. Në detaj pagesat e kryera për  EXFC shpk, të autorizuara 

nga koordinatori D.F paraqiten si vijon: 

Fatura e lidhur me produktin” dorëzimi i planit të disiminimit” në shumën 11,991.6 EURO, në 

dokumentacionin shoqërues konstatohet se Plani i diseminimit nuk përmban një kalendar 

veprimesh aq më tepër një koordinim me datat e përfundimit të komponenteve të projektit të 

cilat janë ende në proces zbatimi. Plani bazohet vetëm në mbledhje informacioni vetëm me 

intervista të dy koordinatorëve.  Nuk përcaktohen kush do bëjë çfarë duke patur parasysh që 

kontraktori është një joint- venture i tre kompanive. Nuk përmban një skemë apo format se si 

materiali përmbledhës do të paraqitet tek grupe të caktuara. Si target grup listohen vetëm 

ekspertët kontabël dhe nuk përcaktohet kush do të jetë “audienca e gjerë”. Në lidhje me 

eventin e organizuar pranë Hotel XXX, referuar kontratës qëllimi i këtij eventi ishte 

promovimi i rezultateve të projektit ndërkohë që nuk ka një dokument të tillë që të përmbledh 

këto rezultate e më pas të ishte prezantuar nga përfaqësuesi i RIG. Produkti: krijimi i një 

database të kontabilistëve dhe të gjithë palëve të interesuar në lidhje me kontabilitetin, 

auditimin dhe raportimin financiar, i parashikuar të përmbante rreth 5000 kontakte e gjejmë 

të printuar bashkëlidhur faturës për pagesë si një listë me 7000 adresa e-mailesh, listë me 

përsëritje të emrave dhe kontakteve, dhe e cila nuk përmban asnjë informacion mbi emrin, 

pozicionin, kompaninë që përfaqëson kontakti si element minimal të një databazë pa diskutuar 

më tej se kujt do ti shërbejë. Duhet të theksojmë se IEXX dhe shoqatat e kontabilistëve kanë 

databazë të saktë të anëtarësisë së tyre. Në konkluzion, konstatohen mangësi të theksuara në 

dokumentimin e aktiviteteve dhe produkteve duke ngritur pikëpyetje për produktin e synuar 

dhe të raportuar. Për sa më sipër mban përgjegjësi koordinatori i kontratës dhe Drejtoria e 

Kontraktimit të fondeve të BB. 

Në rastin e nënkomponentit: FINREP/III.2 me kontraktues: JV: OL me EXFC, BT and 

PXKC, nga dokumentacioni i audituar konstatohet se: Kontrata parashikon zhvillimin e 4 

vizitave në 4 vende të Bashkimit Evropian në institucione homologe me QKB një kosto totale 

prej 21,000 Euro, me qëllim shkëmbimin e eksperiencës. Në raportin e dorëzuar bashkëlidhur 

faturës, lëshuar nga OLF, nuk ka dokumentacion mbështetës për kryerjen e këtyre vizitave, 

me përjashtim të një paragrafi ku listohen vendet e vizituara: Maqedonia (23.09.2016), 

Kroacia (03.11.2016), Sllovenia (4.10.2016), Italia (3.11.2016) pa detaje konform detajimit të 

buxhetit të kontratës për këtë aktivitet (numër pjesmarrësve, sa përfaqësues të QKB morën 

pjesëetj). Ky grup aktiviteti kishte një kosto të llogaritur dhe paguar prej 21,000 Euro për 4 

persona.  

Shoqëria PXK Creative (një prej anëtarëve të joint-venture fitues) më datë 05.12.2018 ka 

përgatitur relacion “Mbi eventin prezantues të përmirësimeve të sistemit të depozitimit dhe 

publikimit online të pasqyrave financiare” drejtuar QKB. Në këtë relacion cilësohet se: më 

datë 6 Nëntor 2018 në sallën AXXX 1 në ambjentet e Hotel XXX në Tiranë, është organizuar 

eventi prezantues me pjesëmarrjen e QKB në bashkëpunim të ngushtë me MFE, Qeverinë 

Zvicerane SECO, BB dhe partnerët JV OLF, BT,  ExFC, PXKC dhe IXXb Al. Sipas axhendës 

kanë folur në këtë event: Drejtori i Përgjithshëm QKB, E.H në këtë rast si Zv Ministër i MFE 

(jo si përfaqësues i BT Al), D.F Përfaqësues i RIG, dhe përfaqësues të tjerë të Bankës 

Botërore dhe QKB. Theksohet se gjatë eventit është realizuar edhe një demostrim live i 

hapave që duhet të ndjeki një biznes për të aksesuar, publikuar dhe monitoruar të gjitha 

pasqyrat financiare dhe informacione të tjera. Gjatë realizimit të softwaer-ve u identifikuan 

problematika mbi të cilat u konkluduan edhe hapa të mëtejshëm. Theksohet se kishte 

pjesëmarrje të gjerë (150 pjesëmarrës). Relacioni nuk kishte dokumenta mbështetës por ato u 

vunë në dispozicion nga përfituesi në përgjigje të observacionet e dërguara dt.12.6.2019 si: 

foto, listë prezencë të pjesëmarrësve apo email të personave të ftuar në lidhje me këtë event. 

Në rastin e nënkomponenti 4: FINREP/II.4- me përfitues: BSH dhe AMF dhe Kontraktues: 

GT A, shkresat miratuese nuk shoqërohen me dokumentacion mbështetës dhe mbeten vetëm 
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në përgjegjësinë e koordinatorit për vërtetësinë, transparencën dhe përputhshmërinë me pikat 

e kontratës. Kështu bashkëlidhur faturës no.061/18 date 17.04.2018 (20% e kontratës) për 

46,406.6 Euro, proforma invoice është e pafirmosur nga titullari i GT, dorëzuar 8 muaj pas 

firmosjes se kontratës ndërkohë nuk evidentohen numri i specialistëve të trajnuar siç edhe 

specifikohen ne ToR. Gjithashtu, procesverbalet e provimit të detyrueshëm pas trajnimit 

mungojnë. 

Në rastin e nënkomponentit FINREP/IV.1 me përfitues MFE dhe RIG, nga shqyrtimi i 

kontratës dhe amendimeve të saj konstatohet se përveç shtesës së ditëve të punës kanë 

ndryshuar dhe numri i ditëve të cilat konsulenti duhet ti shpenzojë në Shqipëri nga 20 në 30 e 

më pas në 23. Në Amendimin nr.1 dt. 24.5.2017 këtë ndryshim e shohim të shprehur “..të 

paktën 30 ditë të shpenzuara on site”, ndërsa në Amendimin nr.2 dt. 11.10.2018” thuhet “...të 

paktën 16 ditë të shpenzuara on site... të paktën 7 vizita gjatë periudhës së implementimit”. 

Sipas timesheets të firmosura nga konsulenti dhe koordinatori i kontratës D.F, gjatë vitit 

2017-2018 (nuk patur asnjë pagesë gjatë vitit 201616), konsulenti ka faturuar gjithsej 55 ditë, 

nga të cila ditë 9 të shpenzuara në Shqipëri. Në amendimin nr.3 të datës 11.10.2018 cilësohet 

detyrimi i konsulentit për të paktën 7 vizita në Shqipëri ose të paktën 16 ditë të shpenzuara 

“on site” gjatë periudhës së implementimit. Nga shqyrtimi i dokumentacionit mbështetës, 

fatura nr.5 nuk shoqërohet me asnjë dokument mbështetës ndërsa fatura nr.7 shoqërohet 

vetëm me kopje të rezervimit të fluturimit. Gjithashtu, konstatohet se për asnjë nga faturat nuk 

është paguar tatimi në burim për vitin 2017-2018 në shumën 9,453.45 USD, pa përfshirë 

penalitetet për mosdeklarim dhe pagesë brenda afateve të përcaktuara sipas Ligjit mbi të 

ardhurat personale dhe procedurave tatimore në fuqi, çështje e trajtuar më gjerësisht në vijim 

të këtij raporti.   

Një tjetër konstatim në lidhje me planifikimin dhe zbatimin e kostove të kontratës është 

ndryshimi i madh i disa prej tyre nga ToR e miratuara nga RIG në Amendimet e kontratës. 

Pavarësisht argumentit të përfaqësuesve të CFCU –së se kostot e listuara në ToR janë indikative 

pasi kontratat lidhen të tipit “lump-sum”, shpesh kostot e aktiviteteve të caktuara 

maksimizohen në vlerën e kontratës pavarësisht realizimit të orëve, aktiviteteve etj dhe 

shpesh nuk detajohen për të vlerësuar tarifat e fryra për orë pune, materiale trajnimesh 

apo shërbimesh të tjera si psh rasti i kontratës me AXXX Irlandë ku tarifa e aplikuar për 

ekspertin sipas termave të referencës (aneksi) parashikon 700 Euro/ditë dhe pas në aneksin e 

dokumentit të amendimit të kontratës parashikohet 1200 Euro/ditë: 

Rasti i kontratës me CXCC/CXXE  -, për nënkomponentin FINREP/I.3 me përfitues IEXX,  në 

Aneksin e të cilës gjejmë: 10,000 Euro për 2 trajnime 3 ditore. Gjithashtu,kjo kontratë 

parashikon jo vetëm kryerjen e aktiviteteve por dhe vënie në dispozicion të fondeve për ngritjen 

e task force 2000 Euro dhe shërbim përkthimi 17të buxhetuar në shumën 6000 Euro. Pra IEXX 

është dhe përfitues dhe nënkontraktor. Në fakt sipas informacionit të paraqitur në observacion të 

pyetjeve të audituesit, puna e përkthimit është kryer kryesisht nga vetë punonjësit e IEXX pa 

pagesa shtesë dhe shuma prej 6,000 EUR citojmë ” do të përdoret për përkthimet në vazhdimësi 

në fushën e SNA-ve”18. 

Në konkluzion, nga shqyrtimi i pagesave, dokumentacionit shoqërues që presupozohet të 

vërtetojë realizimin e produkteve në përputhje me kontratën, në të gjitha rastet 

përbëhet nga: një shkresë konfirmuese nga koordinatori i projektit, fatura e konsulentit 

si dhe një Memo e brendshme e Sektorit të Menaxhimit Financiar që bën një 

                                                           
16 Sipas emailit A.K dt.19.3.2019 
17Kontrata- Korrik 2016, aneksi ToR, Pika 3.3 Providing funding for conducting the folloëing tasks: Payments 

for six for three members of a task force to be established in IEXX to help auditors using tool or software 

properly (help desk functions); Payment for translation of the tool functions of the French Pack PEE and other 

standard documents from English or French to Albanian language.  
18Observacioni i dt.18.06.2019 nr.prot 1136 i CFCU dhe 233 i IEXX 
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përmbledhje të dokumentacionit dhe konfirmon se ato janë në përputhje me kontratën 

vetëm në bazë të listës. Në rastin e produkteve të tipit: metodologji, programe, module, 

raportet e vlerësimit nuk shoqërohen me ndonjë kontroll, nga ky sektor, për të siguruar 

kryerjen/ përmbushjen ose jo të aktivitetit apo produktit të parashikuar në kontratë. 

Komunikimet midis koordinatorit dhe përfituesit presupozohet se janë të dokumentuara 

nga koordinatori dhe CFCU mjaftohet me shkresën aprovuese të tij duke marrë të 

mirëqënë se koordinatori në përgjegjësinë e tij ka siguruar, administruar dokumenta 

verifikues si data, vendi, postera të trajnimit, materialet e trajnimit dhe listat e 

pjesëmarrësve. Të pyetur nëse CFCU kryen ndonjë kontroll “on the spot” te koordinatori apo 

përfituesit përgjigja e subjektit është se:” nuk është funksion i drejtorisë për të kryer on the 

spot checks lidhur me zhvillimin e aktiviteteve. Është garantuar dhe siguruar kryerja e 

aktiviteteve nëpërmjet përcjelljes formale te miratimit nga ana e koordinatorit të kontratës si 

dhe dokumentacionit mbështetës që dëshmojnë rregullsinë e aktivitetit. Koordinatori i 

kontratës dhe koordinatori lokal kanë ndjekur monitorimin në terren”. 

Pavarësisht progres-raporteve periodike pozitive të Bankës Botërore për projektin në fjalë, kjo 

nuk justifikon problematikat e konstatuara dhe nuk shmang përgjegjësinë e strukturës së 

CFCU dhe konkretisht Drejtorisë së Menaxhimit të Projekteve të BB dhe titullarit të saj, znj. 

O.I. 

 

5.1- Rekomandimi: CFCU të inciojnë hartimin dhe plotësimin e procedurave të monitorimit 

financiar të zbatimit të kontratave në lidhje me plotësinë dhe administrimin e 

dokumentacionit shoqërues për efekt pagese pas miratimit të koordinatorit të kontratës, 

përfaqësues i Përfituesit.Të merren masa për parashikimin e një funksioni për kontrollet në 

vend (on the spot) në analogji me ato të parashikuara me fondet IPA në mënyrë që të jepet 

siguri se të gjitha produktet/aktivitetet janë kryer sipas kontratës. Për shpenzimet të cilat kanë 

dokumentacion kontradiktor të kërkohet verifikim dhe përcaktim të përgjegjësive individuale 

dhe institucionale.  

Menjëherë dhe në vijimësi  

 

6.- Gjetje nga auditimi: Me përfundimin e një marrëveshje për financimin e një projekti 

investimi me fondet e Bankës Botërore, përgjegjësia e implementimit të projektit qëndron 

midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Kontraktimit të 

Projekteve të BB, Komitetit Drejtues të Projektit dhe /ose Grupit të Implementimit të 

Reformave (RIG) i kryesuar nga zv.Ministri i Financave dhe Ekonomisë z. E.L, dhe i përbërë 

nga përfaqësues të MFE dhe institucionet përfituese të projektit. Këto përgjegjësi për secilën 

strukturë dhe fazë të implementimit të projektit përshkruhen në Manualin Operacional të 

përpiluar dhe miratuar nga Banka për cdo projekt. Për qëllimet e këtyre projekteve, njësia do 

t'i raportojë te Grupi i Implementimit të Reformave (RIG) ose Komitetit Drejtues i Projektit i 

kryesuar nga zëvendësministri i Financave dhe i përbërë nga përfaqësues të MFE dhe 

përfaqësues nga institucionet përfituese të projektit. Nga shqyrtimi i dokumentacionit në 11 

dosje prokurimi të komponentëve të projektit FINREP rezulton se Grupi i Implementimit të 

Reformave (RIG) nuk ka ndonjë rol apo kontribut në monitorimin, vlerësimin e 

produkteve dhe aktiviteteve të realizuara dhe rrjedhimisht realizimit të objektivave të 

projektit19, pavarësisht se sipas manualit operacional të projektit RIG ka si përgjegjësi 

për rishikimin e raporteve të projektit nga kontraktorët dhe pranuar nga përfituesit e 

projektit duke dhënë rekomandime për përmirësimin e tyre nëse është e nevojshme. Në 

asnjë dosje të audituar nuk u konstatua ndonjë dokument minuta takimi të strukturave 

                                                           
19Konfirmuar kjo dhe nga specialistët e CFCU me Email 5.3.2019:A.M:“Sa i përket proceseve të tjera të 

lidhura me fazën e vlerësimit-përgjegjësi e grupit të vlerësimit-, kërkesa për amendime të kontrates- alokime që 

miratohet nga Zv.Min  RIG nuk ka perfshije” 
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të ngritura si RIG, Komiteti drejtues i projektit ku se bashku me konsulentin lokal dhe 

CFCU20 të kenë bërë vlerësimin e zbatimit të projektit bazuar në indikatorët e projektit 

të raporteve nga përfituesit në përputhje me detyrat e përcaktuara në Manualin 

Operacional. 
Komunikimi me RIG konsiston në dërgimin e vetëm një emaili nga ana e CFCU e cila përcjell 

termat e referencës për rishikim dhe miratim. Në dosje gjenden kopje të emaileve por jo të 

dokumentave bashkëlidhur në rastet kur anëtari i RIG shprehet se ka dhënë mendime por në 

asnjë rast nuk u gjetën detajet bashkëlidhur e-maileve. Në asnjë rast nuk gjejmë kontribut të 

RIG apo kordinatorit lokal mbi ecurinë e projektit, mbi faktin që pse pothuaj të gjitha 

kontratat janë amenduar disa herë e për të ngritur pyetje mbi shkaqet. Cdo kërkesë e 

përfituesve për shtyrje afati apo për shtesa të produkteve, drejtuar CFCU është përcjellë te 

Banka për “no objection” për të përpiluar më pas amendimin e kontratës, por nuk gjejmë të 

jenë analizuar këto kërkesa të shpeshta për pothuajse të gjitha kontratat. Në disa raste dizenjimi 

i produkteve dhe aktiviteteve nuk ndjekin një vijë logjike dhe kohore të objektivave të projektit 

në tërësi si në rastin e Amendimit nr. 1 të kontratës se komponentit FINREP I.1 me kontraktues 

AXXX Irlandë, sipas të cilit kërkohet të bëhet një raport vlerësimi për nevojat e Universiteteve 

për përmirësim kurrikulash dhe trajnime, ndërkohë që jemi një vit pas realizimit të grup 

aktiviteteve “trajnime” si dhe është paguar konsulenti për hartimin e syllabules dhe kurrikulat e 

përgatitura për Universitetet. Gjithashtu, raportohet edhe nga konsulenti strategjik i MFE:  S. S21, 

se janë realizuar kurrikula të përmirësuara të lëndës “forensic accounting” për programin 

master, madje sipas CAP të rishikuar nga konsulenti kësaj fushe do ti dedikohet buxhet në një 

komponentë të veçantë në fazën e tretë të projektit, por në fakt nga intervista me pedagogun e 

lëndës, nuk ka kurrikula të reja të ofruara nga projekti dhe materiali studimor vazhdon të jetë po 

ai i një viti më parë i përgatitur nga vetë ai.Për sa i përket përfituesve si Drejtoria e Përgjithshme 

e Tatimeve ai mund të konsiderohet tepër periferik po të kemi parasysh se përfaqësohet vetëm 

me disa trajnime mbi SKK dhe IFRS, aktivitete këto që nuk duket se justifikojnë kostot e 

buxhetuara dhe shpenzuara pasi janë trajnime që organizohen rëndom nga IKM apo organizata të 

tjera të kontabilistëve. Ndërkohë vetë KKK lider i grupit të punës së termave të referencës, si dhe 

kontraktues i këtij komponenti por edhe koordinator dhe certifikues i aktiviteteve nuk është e 

qartë se çfarë ka përfituar në mënyrë direkte nga këto aktivitete. Produkte si: “Feasibility study 

for e-learning” i cili ka ezauruar 1/5 e fondeve në dispozicion të gjithë nënkomponentit ose 106 

mijë Euro, në fakt është një raport prej 15 faqesh dhe që pasi përshkruan se çfarë është e-

learning, përfitimet prej saj etj., konkludon se “e-learning është një formë mësimdhënie akoma 

larg mundësive të Universiteteve shqiptare me buxhetet dhe kapacitet IT që kanë ...dhe.. 

rekomandohet që UT të vazhdojë bashkëpunimin tashmë të nisur me UeL”.  

Në rastin e komponentit të krijuar FINREP-IV 6.1 An effective dissemination of FINREP 

outcomes in the ëide accountants community and other interested audiences in Albania, në 

gjykimin e audituesit është i paqartë “nxitimi” për prokurimin e këtij komponenti në Shtator 

2017 ndërkohë që deri në këtë moment sapo ishin kontraktuar komponentë të rëndësishëm dhe 

sapo kishte filluar implementimi i tyre, pra projekti ishte në proces zbatimi dhe aktualisht ka 

31.12.2019 si afat përfundimtar për finalizim. Nëse disiminimi i rezultateve përfundimtare 

të projektit FINREP është objektivi kryesor i këtij komponenti, koha kur është marrë 

vendimi për fillimin e procedurave të prokurimit është jo në linjë me ecurinë deri në 

këtë moment të projektit në tërësi dhe rrjedhimisht jo vetëm që shtojnë listën e amendimeve 

të afateve por vënë në diskutim dhe relevancën në kohë të produktit: konferencë e organizuar 

për propovim të rezultateve të projektit FINREP, organizuar nga BMP. 

                                                           
20I buxhetuar dhe kontraktur me fondet e projektit 
21Sipas dokumentit “CAP të rishikuara” bashkëlidhur pagesës dhe fatures të miratuar 
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Vendimmarrja e RIG është e paqartë në arsyetimin për prokurimin e komponentit 6 me fitues 

DAl, për të kryer një anketim për të vlerësuar situatën, problematikat dhe shkallën e 

ndërgjegjësimit të profesionistëve në fushën e raportimit financiar, në muajin Maj të 2017 

ndërkohë që ky pyetësor dhe rezultatet e tij duhej të ishin informacioni bazë për dizenjimin e 

shumë aktiviteteve në vijim dhe rrjedhimisht duhej të ishte ndër komponentët e parë për tu 

prokuruar që në vitin 2016. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi anëtarët e RIG, strukturat 

drejtuese të CFCU dhe përfaqësuesve të miratuar të përfituesve të këtij projekti. 

 

6.1- Rekomandimi: Pavarësisht vlerësimeve pozitive të misioneve të Bankë për ecurinë e 

projekteve, vlerësojmëtë rëndësishme që CFCU, bazuar në konstatimet e këtij auditimi të 

përgatisë një raport të hollësishëm për Ministrin e Financave dhe Ekonomisë duke cilësuar të 

gjitha problematikat lidhur me strukturën e RIG, CFCU dhe të gjithë funksionarëve shtetëror 

përfaqësues të përfituesve, që kanë sjellë parregullshmëri me veprimet dhe mosveprimet e 

tyre duke ndikuar në përputhshmërinë e aktiviteteve të monitoruara nga CFCU si dhe 

efektivitetin e produkteve të përfituar nga fondet e alokuara të projekteve të audituara, të 

drejtuara dhe monitoruara nga nëpunës shtetëror dhe struktura të emëruara për këtë qëllim. 

                                                                                                                                 Menjëherë 

 

7.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në Drejtorinë për zbatimin e projekteve të Bankës 

Botërore, sipas të dhënave të vëna në dispozicion, gjatë vitit 2017 janë realizuar 27 

procedura prokurimesh me një vlerë financimi në total prej 6,06milionëEuro, nga të cilat 10 

prej tyre me një vlerë financimi prej 5,2 milionë Euro janë procedura prokurimi të nisura që 

prej vitit 2015 dhe 2016. Ndërsa gjatë vitit 2018 janë realizuar gjithsej 8 procedura prokurimi 

me një vlerë financimi në total 0,461 milionë Euro (equivalent22). Nga përmbledhja e 

proceduravetë prokurimit të realizuara gjatë periudhës në auditim 2017-2018, sipas projekteve 

u konstatua se periudha e prokurimit që nga momenti i shpalljes për prokurim deri në 

finalizimin e kontratës varion nga 37 ditë deri 630 ditë.Nga shqyrtimi i dokumentacionit në 

dosjet e prokurimeve të zgjedhura, këto vonesa kryesisht rezultojnë në fazën e përgatitjes së 

Termave të Referencës (ToR), nga përfituesit nën koordinimin e drejtuesve dhe/ose 

koordinatorëve të projektit respektivisht sipas përcaktimeve në Manualet Operacionale 

të projekteve. Në disa raste institucionet përfituese nuk arrijnë të përgatisin në kohë 

ToR për komponentet e planifikuar sipas CAP ose planit strategjik të miratuar duke 

mos arritur kështu të përdorin fondet në dispozicion. Prokurimet e mallrave (goods) që 

rezultojnë me kohëzgjatjen më të madhe të periudhës së prokurimit deri kontraktim janë 

AFMIS, IPS2 me mbi 600 ditë kalendarike, ndërsa në grupin e konsulencave projekti 

“Përmirësimi i cilësisë së Raportimit Financiar në Shqipëri” (EQ-FINREP) dhe “Forcimi i 

Kapaciteteve Mbikqyrëse të AMF në Shqipëri” me ditë mesatare prokurimi 290 ditë 

kalendarike. Grupi i auditimit mori në shqyrtim dokumentacionin e prokurimit dhe 

kontraktimit të komponentëve: 

Komponenti I, nënkomponenti 1:FINREP/I.1 me buxhet 455,000 EUR ku rezulton se plani 

strategjik i prokurimit, termat e references, parashikuar të realizohen në muajin Mars 2016 (në 

planifikimin fillestar të publikuar), por Urdhri për ngritjen e grupit të punës për përgatitjen e 

termave të referencëstë gjithë projektit FINREP u lëshua më 08.04.2016 me nr.prot 4932 nga 

zv.Ministri i Financave E.L (6 muaj pas delegimit të kompetencave nga ish Ministri i Financave 

me urdherin nr.66 dt.9.10.2015).Grupi i punës për përgatitjen e termave të referencës kishte 

përfaqësues: KKK (lider), DPT, FE, UB, IKM, ShK, ShKMiratuar të cilët janë dhe përfituesit e 

këtij projekti. Procedurat e përgatitjes së termave të referencës kanë zgjatur 151 ditë deri në 

miratimin final edhe pse drafti i parë i ToR është dërguar te zv/Ministri vetëm pas 10 

                                                           
22 Për disa projekte monedha e financimit është USD 
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ditësh nga lëshimi i Urdhërit për ngritjen e grupit të punës me shkresën nr.prot 54 me këto 

terma të përgjithshme: 12 muaj implementim, 360 mandays (160+200) dhe kosto totale 455,000 

Euro. Komponenti II, nënkomponenti 1: FINREP/II.1 “Përmirësimi i cilësisë së auditimit 

nëpërmjet forcimit të Mbikqyrjes të sistemit të auditimit” me buxhet 186,000 EUR me objektiv 

kryesor asistencë teknike për BXP.Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në 

përputhje me Manualin Operacional (MO) të projektit, konstatohet se fillimisht, nëpërmjet një 

kërkese të ish-kryetarit znj.A.B dt.03.06.2017 drejtuar CFCU ngrihet shqetësimi i mungesës 

së strukturave dhe kapaciteteve të mjaftueshme dhe të nevojshme për kryerjen e funksioneve 

dhe detyrave operacionale të Bordit edhe në kuadër të efekteve që do të sillnin ndryshimet në 

Ligjin për Audituesin Ligjor. Për këtë kërkohet nga BMP alokimi paraprak i fondeve prej 

26,000 euro me qëllim ngritjen e një “Sekretariati Teknik” i përbërë nga dy ekspertë të 

kontraktuar për një periudhë një vjecare deri në plotësimin e strukturave ekzekutive të BMP. 

Tre muaj më vonë, në datën 09.09.2016 konfirmohet ngritja e grupit të punës për hartimin e 

Termave të Referencës për paketën FINREP/II.1 me përfaqësues të institucioneve përfituese 

fillimisht: BMP, BSH dhe AMF. Me propozim të Bankës kërkohet të dizenjohen terma 

reference të veçanta për çdo përfitues për shkak të specifikave që këto institucione kërkesë që 

ka zgjatur procesin e miratimit të ToR me mbi 2 muaj deri në miratimin final më 03.03.2017 

ose 273 ditë që nga data e Urdhrit për ngritjen e grupit të punës për dizenjimin e ToR. 

Nga shqyrtimi i korrespondencave të CFCU me Bankën në lidhje me ndryshimet e PP me 

afate dhe rialokime, rasti më tipik i ndryshimeve të fondeve të parashikuara për komponentë 

të ndryshëm është ai i projektit FINREP: Zhvillimi cilësisë së raportimit financiar me vlerë 

financimi 2.46 milion USD ose 1.85 milion Euro (përfshirë taksat), miratuar nga Banka më 18 

Mars 2015, kontrata e firmosur nga Ministria e Financave më 17 Gusht 2015, efektive 29 

Shtator 2015 me disa përfitues: MFE, IEXX, BMP, BSH, AMF, DPT, KKK, UT,UBT etj. 

Marrëveshja është miratuar me VKM nr. 762 dt. 16.9.2015 sipas fletores zyrtare nr.15 të vitit 

2015. Në datën 9.10.2015, me Urdhërin nr.66, ish Ministri i Financave z. Shkëlqim Cani 

delegon kompetencat te zv. Ministri E.L për miratimin e termave të referencës, manualeve 

operacionale, ngritjen e RIG dhe nënshkrimin e kontratave. Në përputhje me Rregulloren e 

Prokurimit të Projekteve të Investimit, shpallja e prokurimit është bërë në faqen zyrtare të 

Bankës më datë 29 Dhjetor 2015, referuar grant nr.019228 dhe projekt ID nr.P152567 duke 

konfirmuar shumën e financimit dhe 4 komponentët kryesorë. Fillimisht projekti është 

parashikuar të përfundonte në Qershor 2018 por më pas me Amendimin nr.1 të datës 31 Gusht 

2016 data e mbylljes së projektit është shtyrë në 31 Dhjetor 2019 me arsyetimin se ky projekt 

ishte kompleks dhe përfshinte një numër të konsiderueshëm aktivitetesh. Plani i prokurimit 

fillestar i publikuar është rishikuar mbi 6 herë në bazë tëkërkesave të përfituesve për 

aktivitete të reja apo nënkomponentë të rinj. Në bazë të dokumentacionit të vënë në 

dispozicion ndryshimet e miratuara gjatë periudhës 29.12.2015 deri më 8.8.2018 datë në të 

cilën është bërë dhe rishikimi më i fundit i planit të prokurimi për periudhën në auditim. Disa 

nënkomponentë kanë pësuar ndryshime të mëdha në fondet e alokuara si psh. Nënkomponenti 

FINREP/II.5 "Konsulencë për BSH" i cili që nga momenti i propozimit më 15.12.2016 me një 

fond prej 215,600 EUR rezulton në planin më të fundit të prokurimit të datës 08.08.2018 me 

nje fond prej 61,000 EUR. Argumenti i CFCU23 për mosrealizimin e nënkomponentit është se 

Banka e Shqipërisë nuk ka ardhur me propozime konkrete lidhur me përdorimin e fondit në 

dispozicion dhe CFCU është në pritje të propozimeve nga vendimmarrësit e projektit lidhur 

me përdorimin apo jo të këtij fondi. Aktualisht fondet janë realokuar për komponentin 

FINREP/II.4 me përfitues BSH dhe AMF dhe kontraktues GT Al. Gjithashtu, nga shqyrtimi i 

korrespondencave rezulton se BSH me shkresën nr.5916 dt. 14.11.2016,  ka inciuar dhe ka 

paraqitur kërkesë te CFCU për të filluar procedurat e miratimit dhe prokurimit të një 

                                                           
23 referuar e-mailit të përgjegjëses së Sektorit të Prokurimit dt.11.3.2019 
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konsulenti duke propozuar një nënkomponent të ri: Mbështetje për përshtatjen e 

metodologjisë së raportimit të BSH me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, me kosto të 

vlerësuar 34,500 USD, me objektiv kryesor vlerësimin e implikimit të zbatimit të IFRS-ve 

veçanërisht me impakt në vlerësimin e kredive të këqia si dhe rishikimin e metodologjisë së 

përgatitur më parë nga DA. Termat e references së propozuara miratohen nga RIG më 

dt.5.10.2016, nga zv.Ministri i Financave më 2.12.2016 dhe më pas edhe nga Banka. 

Megjithatë, ky nënkomponent i propozuar nuk u finalizua dhe në PP e dt. 17.2.2017 nuk 

paraqitet më dhe fondet rikthehen për FINREP/II.4 edhe pse sipas përfituesit, produkti i punës 

së këtij konsulenti do të shërbente si një parashtrim dhe vlerësim për dizenjimin e termave të 

komponentit FINREP II.5. Nga rialokimet e fondeve, një tjetër nënkomponent që rezulton i 

parealizuar është FINREP IV.4: Monitoring of reform momentum, project management 

capacity building, me një fond të parashikuar prej 64,000 EUR i cili me ndryshimet e fundit 

duket se nuk do të realizohet. Nga shqyrtimi i korrespondencave nuk gjejmë shpjegime se pse 

ky nënkomponent u parashikua dhe më pas u anullua (fondet u rialokuan). 

Nga të dhënat e auditimit rezulton se 31 nga 35 procedurat e prokurimit të realizuar gjatë 

periudhës 1.1.2017-31.12.2018 janë prokurime për shërbime konsulence dhe vetëm 4 (katër) 

procedura janë prokurime për mallra dhe shërbime: rasti i Instalimit të sistemit të integruar 

AFMIS dhe IPSIS. Në zbatim të Udhëzuesit për “Përzgjedhjen dhe punësimin e konsulentëve 

prokurimin të shërbimeve të konsulencës, pika 1.28 “Plani i prokurimit” u shqyrtuan planet e 

prokurimit të 3 projekteve: EQ-FINREP: Zhvillimi cilësisë së raportimit financiar  i përbërë 

nga 4 komponentë dhe kontraktuar në 16 kontrata (14 kontrata konsulence dhe 2 produkte) 

dhe projekti AL-SECO-SSC: Zhvillimi i Kapaciteteve të mbikëqyrjes së Autoritetit të 

Mbikqyrjes Financiare i përbërë nga 3 komponentë dhe kontraktuar në 3 kontrata si dhe AL-

IPS2-P129332: Capacity Building Support to the Implementation of the Integrated Planning 

System (IPS 2) i cili është një projekt tepër kompleks për nga natyra dhe komponentët e 

miksuar të shërbimit të konsulencës dhe dizenjime të softëare-it por edhe një nga projektet me 

shtrirje në kohë më të gjatë që prej nënshkrimit të Marrëveshjes në vitin 2013. 

Formati i planit të prokurimit për projektin IPS2 është i detajuar sipas cdo faze të prokurimit 

nga momenti i ftesës për shprehje interesi të kompanive të interesuara deri në datën e 

parashikuar të përfundimit të kontratës. Për cdo fazë është parashikuar informacion mbi 

numrin e ditëve kalendarike të parashikuara për realizimin e cdo faze si dhe ditët aktuale të 

shpenzuara duke bërë kështu lehtësisht të mundur monitorimin e procesit të prokurimit. Ky 

format është i aplikuar vetëm për këtë projekt dhe jo për projektet e tjera tabelat e PP të të 

cilave japin informacion vetëm mbi: fondin e buxhetuar të rishikuar, koston aktuale të 

kontratës, datën e firmosje së kontratës, datën e përfundimit të kontratës apo në rastin e 

projektit FINREP edhe datën e aprovimit të termave të referencës. Pra niveli i detajimit të 

informacionit me qëllim ndjekjen e procesit të prokurimit dhe kontraktimit dhe vlerësimin e 

eficienses dhe performancës së palëve: CFCU dhe përfitues, është i pamundur nëse i 

referohemi vetëm këtyre tabela në formatin aktual. Gjithashtu, në tabelat individuale për çdo 

projekt gjejmë informacion mbi afatet amenduara të kontratave dhe në 3 raste për ndryshime 

të vlerës së kontratës, megjithatë, pavarësisht azhornimit të informacionit faktik për 

komponent/nënkomponent të amenduar, në planet e prokurimit nuk ka gjurmë të ndryshimeve 

që mund të ketë pësuar fondi i buxhetuar për komponentë të ndryshëm në kohë të ndryshme 

që nga moment i hartimit të planit të parë të prokurimit  të publikuar në faqen zyrtare të 

Bankës Botërore (open data)24 deri në firmosjen e kontratës. Për qëllime të këtij auditimit ky 

informacion është përpunuar nga audituesi në bazë të korrespondencave që u vunë në 

dispozicion nga CFCU (kërkesat individuale të përfituesve për ndryshime të PP me no 

                                                           
24Me miratimin e Planit Strategjik të Prokurimit, Banka publikon këtë plan dhe përditësimet përkatëse në faqet zyrtare të saj. 
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objection të Banka) mbi të cilin më pas u shqyrtuan rastet e vecanta të rialokime të cituara më 

lartë. Sa më sipër, në këtë proces CFCU, sipas përgjegjësisë së përcaktuar në VKM 

nr.299 datë 23.05.2018, e cilëson rolin e saj vetëm si përcjellës dhe koordinator i palëve 

(Banka dhe Përfituesit), i dërgimit të ToR për miratim te Banka dhe më pas i cdo 

kërkese për ndryshim plani në komponentë dhe fonde. Kjo reflektohet në ndryshimet e 

shpeshta të planit të prokurimeve me rialokime fondesh midis komponentëve duke mos 

monitoruar dhe administruar PP si një dokument të rëndësishëm për të siguruar 

monitorim dhe zbatim të suksesshëm të të gjithë objektivave të projektit, në përputhje 

me Udhëzuesin e BB25. 

 

7.1-Rekomandimi: Struktura përgjegjëse e CFCU për monitorimin dhe administrimin e 

procesit të prokurimit, në koordinim me Bankën Botërore, të nxjerrin një rregullore ku të 

sanksionohen afatet e cdo etape të rëndësishme tëprokurimit të fondeve të përfituara nga 

marrëveshjet me BB, dhe ku të ketë përgjegjësi të qartë për nëpunësit dhe përfaqësuesit e 

përfituesveqë sjellin vonesa në realizimin e këtyre etapave. Këto afate të reflektohen më pas 

në Manualet Operacionale të cdo projekti. 

Brenda vitit 2019 

 

7.2-Rekomandimi: Plani i prokurimit pavarësisht se përpilohet sipas kërkesave të Bankës 

duhet të shoqërohet me dokumentim tëshënimeve shpjeguese për çdo ndryshim të miratuar, 

për të siguruar plotësinë dhe saktësinë e PP me azhornimet më të fundit e bërë kjo në një 

format të unifikuar mes projekteve të së njëjtës natyrë (konsulencë apo mallra). Kjo me qëllim 

për të siguruar gjurmën e auditimit tëcdo ndryshimi, dokumentimin në kohë të ndryshimeve, 

arsyet si dhe miratimet përkatëse për tëbërë më pas vlerësimin e ecurisë sëprojektit në nivel 

komponenti, nënkomponenti dhe përfituesi. 

Menjëherë 

 

7.3-Rekomandimi: Duke u nisur dhe nga problematika e administrimit dhe arkivimit të 

dokumentacionit në tërësi, lëvizjet e shpeshta të stafi, CFCU të përpilojë një procedurë të 

brendshme mbi administrimin e planeve të prokurimit dhe protokollimin e tyre pas marrjes së 

aprovimit të Bankës. 

Menjëherë 

 

8.-Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i ndryshimeve të planit të prokurimit u konstatua se 

nënkomponenti FINREP/ I.1 me kontraktues AARC Irlandë është kontraktuar me një vlerë më të 

madhe se fondi i planifikuar. Edhe pse fondi i planifikuar është një vlerësim paraprak dhe mund 

të ndryshojë në varësi të ofertave apo dhe gjatë negocimit të kontratës, diferenca në vlerën e 

kontratës të negociuar pas ofertave financiare të paraqitura, nuk është reflektuar në planin e ri të 

prokurimit si në rastet e komponentëve të tjerë të audituar në këtë mision auditimi. Dokumenti i 

Minutave të KV i datës 17.10.2016 citon se janë paraqitur propozimet nga 4 konkurrente, nga 

6 të njoftuar në short list: ICAXE, AXX (JV), KXXG (JV) dhe GT (JV) nga të cilët KXXG 

vjen me koston më të ulët: 332,215 EUR, ICAËE vjen me ofertën më të lartë 585,000 USD 

dhe AXX me 444,900 EUR. Të gjitha ofertat janë kostot e konsulentit pa përfshirë 

taksat/TVSh. Krahasuar me planin e prokurimit të miratuar për këtë komponent për 455,000 

Euro, kontrata e firmosur në Janar 2017 citon një kosto totale prej 533,880 EUR ku diferenca 

prej 78,880 EUR është shuma e TVSH së pagueshme. Ndërkohë, sipas marrëveshjes ku vlera 

totale e grantit citohet në  shumën prej 1,850,000 EUR përfshirë dhe taksat lokale, pra 100% 

                                                           
25 Pika 1.25 e Udhëzuesit për përzgjedhjen e konsulentëve, “Plani i prokurimit”: Përgatitja e një Plani Real të 

Prokurimitpër një projekt është kritik për një monitorim dhe zbatim të suksesshëm 
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financim të shpenzimeve të lidhura me projektin rrjedhimisht fondi i miratuar për këtë 

nënkomponent është 455,000 EUR përfshirë TVSH. Nga shqyrtimi i gjithë ndryshimeve që ka 

pësuar PP dhe miratimeve të Bankës, nuk gjejmë asnjë kërkesë e më pas miratim për alokimin e 

fondit prej 78,880 EUR për të mbuluar financimin e TVSH-së. Përgjigjia e Përgjegjëses së 

Sektorit të Prokurimeve në lidhje me këtë çështje është: “Buxheti në ToRs është një parashikim i 

kostove. Ndërkohë që kontrata shpreh vlerën që ka ardhur si rrjedhoje/rezultat i përfundimit 

të procesit të përzgjedhjes se konsulentit, bazuar kjo në propozimin financiar të dorëzuar dhe 

fazës së negocimit të kontratës me kompaninë konsulente”. Kjo përgjigje nuk sqaron pyetjen e 

ngritur nga audituesi, pasi çdo shtesë apo rialokim fondesh midis komponentëve miratohet 

paraprakisht nga Banka dhe në dosjen e prokurimit nuk gjejmë një kërkesë të tillë për shumën 

78,880 Euro. Nga verifikimi i pagesave të kryera drejt kontraktorit, rezulton se detyrimet e 

kësaj kontrate janë shlyer 100% pa pjesën që i takon TVSH-së. Në konkluzion kjo pjesë e 

kontratës prej 78,880 Euro do të mbulohet me fonde të dedikuara paraprakisht për 

nënkomponentë apo përfitues të tjerë. 

 

8.1-Rekomandimi: CFCU duhet së pari të identifikojë situatën si një rast gabimi në 

planifikim dhe kontraktim si dhe të monitorojë dhe të sigurojë që fondet e rialokuara sa më 

sipër nuk kanë apo do të ndikojnë në cilësinë e komponentëve të tjerë të këtij projekti dhe të 

nxjerrë përgjegjësi të saktë lidhur me këtë deviacion material dhe të pajustifikuar.  

Menjëherë 

 

8.2-Rekomandimi: Të merren masa që në vijim, strukturat e CFCU-së të mos fasilitojë 

rialokime të fondeve ndërmjet komponentëve të projekteve me justifikimin se kanë mbetur 

fonde të lira nga kontraktime me vlera më të ulta të nënkomponentëve të tjerë në rastet kur 

nuk ka një propozim për një aktivitet të ri që të justifikojë alokimin. 

Menjëherë dhe në vijimësi  

 

9.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi është konstatuar se ecuria e kontratave të lidhura dhe 

amendimi i shpeshtë i afateve të tyre, megjithëse marrin no objection nga BB, duket të jetë 

kthyer në një fenomen në tërësi të kontratave të financuara nga Banka për adresimin e të cilit, 

CFCU ka luajtur një rol pasiv në tagrin e saj si monitorues për zbatimin e afateve dhe gjthë 

kushteve të tjera të parashikuara në këto kontrata. Këto projekte të financuara nga Banka 

Botërore dhe të cilat ndiqen procedurialisht dhe financiarisht përmes CFCU, deri në dhjetor të 

vitit 2018 kanë pasur një ecuri: 1.Forcimi i Kapaciteteve Mbikëqyrëse të AMF në Shqipëri me 

një vlerë 1,583,720.81 USD ka pasur një realizim prej 74% deri në dhjetor 2018. Ky projekt 

ka filluar në 02.10.2015 dhe megjithëse ka qenë planifikuar të realizohet brenda datës 

30.06.2017, akoma deri në fund të këtij auditimi nuk është përmbyllur. Projekti ka patur 

Amendimin nr.1 nëpërmjet të cilit data e përfundimit të projektit është shyrë në 31.03.2019.2. 

Mbështetje për ngritjen e kapaciteteve për implementimin e Sistemit të Planifikimit të 

Integruar (IPS II) me një vlerë fillestare 2,714,297 Euro filluar në 27.03.2013 dhe megjithëse 

ka patur një afat realizimi prej tre vitesh deri në 31.03.2016, vlera e grantit është rritur në 

3,815,107 Euro nëpërmjet amendimit nr.1 datë 28.12.2015 dhe nëpërmjet amendimit nr.2 ka 

ndryshuar dhe data e mbylljes në 30.06.2018. nëpërmjet amendimit nr.3 datë 26.04.2018 u 

ndryshua përsëri data e mbylljes së projektit në 30.06.2019 dhe nëpërmjet letrës së 

dakordësisë datë 03.01.2019 u shtua përsëri granti vlera e të cilit shkoi në 5,265,107 Euro. Ky 

projekt siç edhe kuptohet nga përshkrimi  ka patur një ecuri jo të mirë dhe deri në dhjetor 

2018 është realizuar në masën 46% dhe po të merren parasysh edhe pagesat e bëra në janar të 

vitit 2019 prej 608,461 Euro kjo përqindje shkon në 57%. 3. Përmirësimi i cilësisë së 

Raportimit Financiar në Shqipëri (EQ-FINREP) me një vlerë 1,850,000 Euro ka patur një 

realizim prej 68% të vlerës totale të projektit megjithëse ka filluar në 17.08.2015 dhe data e 
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mbylljes së tij ishte 30.06.2017 dhe nëpërmjet amendimit nr.1 është shtyrë më 31.12.2019. 4. 

Përmirësimi i Kontrollit të Përputhshmërisë dhe Rritjes së Transparencës së Prokurimit Publik 

në Shqipëri në vlerë 270,000 USD ka përfunduar si projekt 100% në vitin 2018. Ky projekt 

është filluar 27.10.2015 me një afat një vjeçar deri në 30.11.2016, afat i cili është shtyrë deri 

në datë 06.04.2018. 5. Zhvillimi i Kontabilitetit në Sektorin Publik (IPSAS) me një vlerë 

1,450,000 USD ka filluar në 03.04.2018 dhe ka të parashikuar një afat gati dy vjeçar deri më 

30.06.2020 ka pasur një realizim përgjatë 2018 gati 0%, ose saktësisht 603 USD.6. Krijimi 

Strategjisë për Zhvillimin e Sistemit Statistikor Kombëtar në Shqipëri (INSTAT) në vlerë 

133,200 USD është një projekt i ri me një afat të vogël afro 3 mujor i nisur datë 06.11.2018 

dhe me afat deri më 28.02.2019, i cili nuk ka pasur realizim edhe pse afati ka përfunduar. 

 

9.1-Rekomandim: CFCU të marrë masat për kryerjen e një roli efektiv dhe proaktiv gjatë 

mbikëqyrjes së kontraktimit dhe zbatimit të kontratave të projekteve të Bankës Botërore,  

nëpërmjet raportimeve periodike mbi statusin e kontratave dhe adresimin në kohë të 

problematikave rast pas rasti, me qëllim shmangien e amendimeve të njëpasnjëshme pa një 

analizë të shkaqeve. 

Në vijimësi 

 

10.- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi janë konstatuar mangësi në trajtimin fiskal për 

shërbimet e konsulencës së realizuara nën projektet e Bankës Botërore nga kontraktorë 

jorezident në Shqipëri. Konkretisht nga verifikimi i pagesave të kryera përgjatë vitit 2017 dhe 

2018, u konstatuan praktika në të cilat pagesa ndaj kontraktorit është kryer në vlerën totale të 

faturës, por CFCU nuk ka përpiluar faturat “reverse charge” respektive për kontraktorët e pa 

regjistruar në Shqipëri në kundërshtim me udhëzimin nr 6, datë 30.01.2015, neni 24. Rastet e 

evidentuara për të cilat nuk rezulton të jetë kryer autofaturimi i TVSH-së nga CFCU lidhen 

me CF Ltd në vlerën totale prej 15.156 Euro. Në përputhje me ligjin nr. 8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar sipas nenit 17 “Detyrimi për të paguar” 

përcaktohet për shoqëritë që “Tatimpaguesit jorezidentë i nënshtrohen tatimit mbi fitimet e 

realizuara nga të gjitha të ardhurat, me burim në RSH” dhe në pikën 5.5 “Evidentimi i tatimit 

të mbajtur në burim”, të udhëzimit nr. 5, datë 30.01.2006“Për tatimin mbi të ardhurat”, i 

ndryshuar është përcaktuar që: “Tatimi i mbajtur në burim evidentohet nga personat rezidentë 

në Republikën e Shqipërisë, organet e qeverisjes qendrore dhe vendore, organizatat 

jofitimprurëse, si dhe nga çdo person tjetër i njohur si i tillë nga legjislacioni në fuqi, 

nëpërmjet regjistrimeve në librat përkatës të evidentimit, të cilët përmbajnë të dhëna të plota 

identifikuese për personin përfitues (përfshirë fotokopje të certifikatës së regjistrimit të 

përfituesit), rastet kur nuk mbahet tatim në burim në zbatim të marrëveshjeve për shmangien e 

taksimit të dyfishtë, përshkrimin e shërbimeve të marra, referencat në dokumentet që 

mbështesin shërbimin e marrë, shumën e pagesës dhe tatimin e mbajtur në burim”, u 

konstatuan pagesat si më poshtë për të cilat nuk rezultojnë të jetë paguar tatimi në burim. Më 

hollësisht në total vlera e tatimit në burim nuk është realizuar për shoqëritë përfituese të 

projekteve të BB, si më poshtë: AXX Ltd Rezidencë: Irlandë- tatimi në burim i përllogaritur 

68.485$; PxF . Rezidencë: ITALI- tatimi në burim i përllogaritur 13.975; CF Ltd Rezidencë: 

ANGLI- tatimi në burim i përllogaritur 42,891 EUR. Gjithashtu,  praktika e mungesës së 

dokumentacionit justifikues, apo kryerjes së pagesës së tatimit në burim është evidentuar edhe 

në rastin e ekspertit të kontraktuar S.S, ku kemi të bëjmë me një person fizik jo resident. 

Është konstatuar se në lidhje me transaksionet e realizuara për zbatimin e kësaj kontrate nuk 

janë ndjekur procedurat e përcaktuara më sipër në lidhje me mbajtjen e tatimit në burim. 

CFCU ka realizuar pagesa në lidhje me ekzekutimin e kontratës por në asnjë rast nuk ka kryer 

mbajtjen e tatimit në burim, sikurse përcaktohet më sipër “për çdo pagesë (transaksion)”. Në 

rastin konkret është konstatuar se nga ana e CFCU as nuk është mbajtur tatim në burim për 
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pagesat e kryera dhe as nuk është dorëzuar formulari i aplikimit të marrëveshjes. Detyrimi për 

tatimin në burim lind në momentin e pagesës dhe përcaktohet vlera përkatëse për efekt të 

aplikimit të kursit të këmbimit. Në të njëjtën kohë, sikurse përcakton edhe kontrata ndërmjet 

palëve tarifat dhe vlera totale që do përfitohet nga konsulenti përfshin të gjitha taksat/tatimet e 

aplikueshme. Në kundërshtim me këto përcaktime rezulton se pagesat e kryera nga ana e 

CFCU të kenë përfshirë vlerën bruto të faturuar pa bërë zbritjen përkatëse të tatimit në burim. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi strukturat drejtuese të CFCU. 

 

10-1 Rekomandim: CFCU ti drejtohet Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, me 

dokumentacion dhe rast konkret për të siguruar derdhjen në kohë në shtet të detyrimeve fiskal 

të lindura nga shërbimet e marra nga kontraktorët jorezident. 

Menjëherë 

 

10.2- Rekomandim: Strukturat e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të verifikojnë 

përgjigjet e drejtuara CFCU lidhur me aspektet fiskale të autofaturimit dhe tatimit në burim 

për të ndarë përgjegjësitë shtetërore për problematikat e konstatuara rast pas rasti (në të katër 

projektet e cilësuara në gjetje). 

Menjëherë  

 

11.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi është konstatuar keqklasifikimi i shpenzimeve 

operative të projekteve të Bankës Botërore dhe për pasojë rritje fiktive e vlerës së investimeve 

kapitale në tabelën fiskale. Në bazë të verifikimeve të bëra nga nxjerrjet e llogarive të 

bankave të nivelit të dytë si dhe pagesave direkte të nxjerra nga sistemi “client connection” i 

BB, rezulton që raportimi për vlerën totale të shpenzimeve është i saktë, por klasifikimi i 

këtyre shpenzimeve për efekt të raportimit fiskal nuk është bërë në mënyrë korrekte. Edhe pse 

CFCU në raportimet mujore që bën në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit i ndan 

shpenzimet sipas llogarive kontabël të shtetit: 230- shpenzime për rritjen e aktiveve 

tëqëndrueshme të patrupëzuara; 231- shpenzime për rritjen e aktiveve të qëndrueshme të 

trupëzuara; 602- shpenzime korrente, mallra dhe shërbime të tjera; këto shpenzime për efekt 

të deklarimit në Tabelën Fiskale raportohen të gjitha si investime kapitale në llogaritë 230 dhe 

231, dhe shpenzimet e tipit 602 përfshihen brenda vlerës së llogarisë 230, duke mos marrë 

parasysh ndarjen që kryen CFCU si në procesin e planifikimit  në planet e prokurimeve ashtu 

edhe në atë të raportimi të shpenzimeve sipas llojit. Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit ka 

sqaruar se e ka të pamundur raportimin në mënyrë korrekte të shpenzimeve të llogarisë 602, 

pasi Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit dhe Borxhit Publik që në planifikim për këto 

projekte të financimit të huaj, planifikon pagesa për to vetëm nga llogaritë 230 dhe 231. 

Ndërkohë vet CFCU-ja në planet e prokurimit të secilit projekt ka të planifikuara si zë më 

vete shpenzimet operacionale të projektit. Pra, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit dhe 

Borxhit Publik edhe pse ka mundësi, nëpërmjet informacionit të marrë në CFCU, të 

planifikojë fond për shpenzimet e tipit 602 të projekteve qëndron pasive dhe vazhdon 

planifikon pagesën e këtyre shpenzimeve nga llogaria 230.Për sa më sipër është konstatuar se 

për vitin 2017 në Tabelën Fiskale janë keq-raportuar si shpenzime kapitale kostot 

operacionale të 4 projekteve të BB, për një vlerë rreth 31,380.57 Euro, apo rreth 4,204,996 

lekë, duke sjellë rritje fiktive të vlerës së investimeve kapitale të deklaruara. Konstatohet se 

edhe për vitin 2018 në Tabelën Fiskale janë keqraportuar si shpenzime kapitale kostot 

operacionale të 5 projekteve të BB për një vlerë rreth  11,723.61 Euro apo rreth 1,489 mijë 

lekë, duke sjellë  rritje fiktive të vlerës së investimeve kapitale të deklaruara. 

 

11.1-Rekomandim: Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit dhe Borxhit Publik dhe Drejtoria e 

Përgjithshme e Thesarit të marrin masa për klasifikimin korrekt të shpenzimeve operative dhe 
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deklarimin e vlerës së saktë të investimeve kapitale nga projektet e Bankës Botërore në 

tabelën Fiskale. 

Menjëherë 

 

12.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi është konstatuar se pasqyrat financiare të certifikuara 

nga audituesi i jashtëm, të projekteve të Bankës Botërore ende nuk janë hartuar dhe dërguar 

Bankës Botërore edhe pse kanë kaluar 8 muaj nga afati që parashikojnë marrëveshjet 

ndërkombëtare. Auditiesi i jashtëm i kontraktuar nga MFE për certifikimin e PF të këtyre 

projekteve,  rezulton të jetë përfitues në dy kontrata për asistencë teknike të lidhura në 

projektin FINREP, duke cënuar kështu procesin auditues, pasi evidentohen elementë të 

konfliktit të interesit. Në marrëveshjet financiare të QSH me BB parashikohet që jo më vonë 

se 6 muaj nga përfundimi i vitit fiskal, Bankës Botërore duhet tì dërgohen pasqyrat financiare 

të audituara nga një audituesi i jashtëm, i kontraktuar nga MFE për të gjitha projektet që BB 

financon. Nga auditimi është konstatuar se në shkelje të  marrëveshjeve ende nuk janë hartuar 

dhe dorëzuar BB pasqyrat financiare të audituara të vitit 2017 nga audituesi i jashtëm i 

kontraktuar GTHA edhe pse kanë kaluar 14 muaj nga përfundimi i vitit fiskal dhe 8 muaj nga 

afati i parashikuar në marrëveshje. Nga auditimi konstatohet se në zbatim të marrëveshjes 

miratuar me VKM nr. 243 datë 03.04.2013, seksioni 2.06. pika c në të cilën citohet se : ‘The 

recipient shall have the Project Financial Statements audited in accordance with the 

provisions of Section 2.07 of the standard conditions. Each such audit of the Financial 

Statements shall cover the period of one fiscal year of the Recipient.The audited Financial 

Statements for each such period shall be furnished to the World Bank not later than six 

months after the end of such period” për vitin 2017, 14 muaj pas përfundimit të afatit të 

parashikuar në marrëveshje ende nuk janë dorëzuar pasqyrat financiare nga audituesi i 

jashtëm i kontraktuar nga MFE GTAl, për shkak të vonesave në procesin e prokurimit të 

zhvilluar për këtë kontratë, duke rezultuar në kushtet e mos zbatimit të detyrimeve të 

përcaktuara  në marëvshje nga ana e Ministrisë së Financave. Nga auditimi është konstatuar 

se GTAl, rezulton të jetë përfituese dhe  i dy kontratave me vlerë totale 380,108 Euro në 

projektin FINREP të Bankës Botërore, konkretisht  kontrata -FINREP/II.4 datë 10.07.2017 

me vlerë 232,008 Euro dhe kontrata FINREP/I.2 datë 23.03.2018 me vlerë 148,100 Euro, për 

të dhënë asistencë teknike, për të cilin rezulton e kontraktuar nga MFE për të audituar 

pasqyrat financiare përkatëse, trajtuar më sipër.  Ministria e Financave dhe Ekonomisë edhe 

pse është vënë në dijeni nga CFCU për ekzistencën e kontratave të sipër përmendura, si dhe 

ka konstatuar vetë elementët e konfliktit të interesit në komunikimet elektronike me Bankën 

Botërore, ka vazhduar normalisht procesin e prokurimit dhe ka lidhur kontratë auditimi me 

kompaninë. Pra sa më sipër rezulton se kjo kompani ka audituar pasqyrat financiare për 

projektet e nënshkruar prej saj me fondet e BB, nga po vet ajo në kontratat e sipër 

përmendura. Ky veprim nuk është në përputhje me “The World Bank Procurement 

Regulations for IPF Borrowers”, Seksioni III, “Conflict of Interest” dhe cënon procesin e 

auditimit të pasqyrave financiare, pasi evidentohen element të konfliktit të interesit. 

 

12.1-Rekomandim: Ministria e Financave dhe Ekonomisë të analizojë faktorët që kanë çuar 

në dështimin e proçedurës së prokurimit për një vit si dhe mungesën e interesit nga operatorët 

ekonomikë, për të garantojë përmbushjen e kushteve të marrëveshjeve financiare 

ndërkombëtare, për të cilat Qeveria Shqiptare ka rënë dakord me donatorët, me qëllim 

parandalimin e këtij fenomeni për certifikimin e pasqyrave financiare të 2018. 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë të veçojë projektin FINREP nga projektet e tjera dhe të 

sigurojë çertifikimin e pasqyrave financiare të audituara të tij, nga një auditues i jashtëm që 

nuk është përfitues në këtë projekt nëpërmjet kontratave të asistencës teknike. 

Brenda  vitit 2019 
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13.- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi është konstatuar se përcaktimi i Nëpunësit Zbatues 

për projektet e Bankës Botërore në CFCU nuk është bërë në përputhje më kërkesat ligjore dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik ka 

mbajtur dy standarde të ndryshme vlerësimi për të njëjtën problematikë. Në datën 07.05.2018 

nëpërmjet shkresës nr.179 CFCU kërkon mendim dhe interpretim nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik mbi 

zbatueshmërinë e ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar me Ligjin nr.110/2015, datë 15.10.2015, për përcaktimin e personave 

përgjegjës për ekzekutimin e shpenzimeve që ndodhin gjatë zbatimit të projekteve me 

donatorë të huaj. Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm 

Financiar Publik nëpërmjet MEMO-s nr.179/1 datë 11.05.2018 bën interpretimin në lidhje me 

shkresën e mësipërme në dhe shprehet se CFCU mund të përzgjedh nëpërmjet organizimit të 

saj të brendshëm Nëpunësin Zbatues për projektet e BB. Ndërkohë në lidhje po me këtë 

problem DPHKBFP është shprehur dhe ka mbajtur qëndrim në datë 04.03.2016 me shkresën 

nr.542/1 në të cilën citohet se “në zbatim të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, Znj. O.I, Drejtor i Drejtorisë së Zbatimit të Projekteve 

të BB dhe Donatorëve të Tjerë nuk mund të jetë Nëpunës Zbatues, pasi nuk ka arsimin 

përkatës”. Sa më sipër DPHKBFP ka mbajtur dy qëndrime të ndryshme brenda një harku 

kohor prej dy vitesh për të njëjtën problematikë në një kohë që ligji nr.10296, datë 

08.07.2010, ndryshuar me ligjin nr.110/2015, datë 23.10.2015 shprehet qartë dhe nuk lë 

hapsira për interpretim pasi në nenin 3 “Fusha e zbatimit të ligjit”, pika 3 citohet “Ky ligj 

zbatohet në njësitë publike, ku përfshihen: Njësi të tjera që shpenzojnë fonde publike, sipas 

një marrëveshjeje ndërkombëtare”. 

Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik do të 

duhej të bënte interpretimin specific për përcaktimin e personave përgjegjës për ekzekutimin 

e shpenzimeve që ndodhin gjatë zbatimit të projekteve me donatorë të huaj, mbështetur 

pikërisht në bazën ligjore  të sipërcituar, në përgjigje të shkresës nr.179 datë 07.05.2018. Për 

më tepër gjatë auditimit është parë se marrëveshjet dhe manualet e projekteve nuk rregullojnë 

dhe shprehen për të tilla proçedura, sikundër pretendohet nga CFCU dhe pranohet nga 

DPHKBFP. 

Si pasojë e interpretimit të bërë nga DPHKBFP është zgjedhur nga CFCU nëpërmjet 

organizimit të brendshëm NZ jo në përputhje me kërkesat ligjore të këtij titulli. Neni 12 i ligjit 

nr.10296 “Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësve zbatues”, i ndryshuar, citon se 

“Nëpunës zbatues i njësisë publike është drejtuesi i strukturës përgjegjëse për financat të 

njësisë publike, në varësi direkte nga nëpunësi autorizues i njësisë dhe që ka përfunduar 

studimet e ciklit të dytë në shkencat ekonomike ose zotëron diplomë universitare të 

ekuivalentuar me të, me përvojë pune jo më pak se pesë vjet në profesion. Nëpunësi zbatues 

emërohet në njësi, sipas kuadrit ligjor në fuqi, duke respektuar plotësimin e kërkesave të kësaj 

pike.”  

Në përcaktimin e mësipërm të ligjit për aftësitë dhe kriteret që duhet të plotësojë nëpunësi 

zbatues del qartë dhe domosdoshmëria e formimit profesional në profil ekonomik për të 

garantuar përgjegjshmëri menaxheriale, të cilin NZ i zgjedhur nuk e plotëson, pra përcaktimi i 

Drejtorit të Drejtorisë së Zbatimit të Projekteve të BB dhe Donatorëve të Tjerë si Nëpunësit 

Zbatues me shkresat nr.10792/1 datë 05.06.2018 për projektin IPS2, nr.10792 datë 

05.06.2018 për projektet AMF dhe FINREP nuk është bërë në përputhje me kërkesat e 

pozicionit të punës. 

Përpos këtij problemi në periudhën kur NZ ka qenë Shefi Sektorit Financiar të BB është 

cënuar kriteri tjetër i ligjit ai i varësisë direkte NA-NZ, duke e bërë problemin edhe më 

kompleks. Këto probleme do të duhej të ishin trajtuar dhe të kishin marrë zgjidhje  gjatë 
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riorganizimit të kësaj drejtorie bërë në 2018 në përputhje me kuadrin ligjor, pasi VKM nr.893 

datë 17.12.2014 pika 27, përcakton se çdo institucion që ka të paktën 15 pozicione pune, 

duhet të ketë të paktën një pozicion të dedikuar për funksionet e lidhura me financat e 

institucionit. 

 

13.1-Rekomandim: Nga CFCU të merren masa që strukturat të funksionojnë në përputhje me 

kërkesat e Ligjit Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin duke eliminuar situatat ku sistemet 

e kontrollit krijojnë risk operacional. 

Menjëherë 

 

14.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi janë konstatuar proçedura jo të rregullta ligjore në 

lidhjen dhe implementimin e  kontratave të tre sistemeve AFMIS, IPSIS dhe EAMIS, krijim i 

detyrimeve të prapambetura dhe tejzgjatje e projektit IPS2 si pasojë e vonesave në 

implementim.Projekti IPS2, i përbërë nga katër komponent, dhe nëzbatim të komponentit nr.3 

“Developing IPS Management Information Systems” janë lidhur tre kontrata për dizenjimin 

dhe implementimin e tre sistemeve: 1.Kontrata AFMIS datë 26.04.2017 me vlerë 2,385,484.8 

Euro; 2.Kontrata IPSIS datë 22.08.2018 me vlerë 645,907.2 Euro dhe 3.Kontrata EAMIS datë 

12.12.2016 me vlerë 470,439.6 USD, zbatimi i të cilave është shoqëruar me problematika si 

më poshtë sqaruar. 1.Kontrata AFMIS është një kontratë e hartuar ndryshe nga sa 

parashikohet në marrëveshje lidhur me tatimin e projekteve (në marrëveshjet e QSH me BB 

parashikohet se taksat e projeketeve të BB do të financohen nga BB dhe do të jenë të përfshira 

në vlerën totale të projektit) pasi këtu është ofruar përfituesi, MFE për të paguar TVSH-në e 

kësaj kontrate. Konkretisht bazuar në dokumentacionin e disponuar është konstatuar se 

pavarësisht se MFE është ofruar të bëjë financimin e TVSH-së së kësaj kontrate me vlerë 

397,580 Euro në dy vite 2017 dhe 2018 MFE nuk ka parashikuar buxhetin e nevojshëm të 

kërkuar nga CFCU për këtë kontratë (organi që ndjek kontratën dhe parashikon flukset dhe 

pagesat e saj) dhe për pasojë në vitin 2017 detyrimin e TVSH-së së kësaj kontrate prej 35,158 

Euro nuk e ka paguar MFE sikurse parashikon kontrata, por është paguar nga granti IPS2 në 

datë 01.06.2017, “borxh” i cili i është kthyer grantit IPS2 nga MFE  dhe saktësisht është 

ekzekutuar në SIFQ datë 27.01.2018 dhe ka mbërritur në llogarinë e projektit IPS2 datë 

05.02.2018.Më tej në vitin 2018 përsëri MFE ka buxhetuar për këtë kontratë një fond shumë 

më të vogël se ai i parashikuar nga CFCU dhe për pasojë ndaj kontraktorit është krijuar dhe 

një detyrim i prapambetur prej rreth 12,911.17 Euro apo rreth 1,636,591 Lekë.  TVSH-ja e 

kësaj kontrate për vitin 2018 prej 121,693.80 Euro ose 15,426,591 lekë do të duhej të paguhej 

nga MFE si pjesë e angazhimit të saj në kontratë. Nëpërmjet shkresës nr.1330/1 datë 

27.12.2018 CFCU ka vënë në dijeni MFE për vlerën e këtij detyrimi. Është konstatuar se në 

datë 31.12.2018 MFE ka lëshuar urdhër shpenzimin nr.1563 me vlerë 13,790,000 lekë për 

pagesën e TVSH-së së kontratës AFMIS. Pra MFE nuk e ka shlyer të plotë detyrimin ndaj 

kontraktorit duke krijuar një detyrim të prapambetur për vitin 2018 prej 1,636,591 lekë. Është 

konstatuar gjithashtu se kjo mos përmbushje detyrimi ka ardhur si pasojë e pamundësisë për 

të planifikuar në buxhetin e vitit 2018 vlerën e plotë për përmbushje të detyrimeve të 

rrjedhura nga kontrata sikurse është kërkuar nga CFCU, dhe konkretisht MFE ka çelur një 

fond prej 13.800.000 lekësh për këtë shpenzim.Për më tepër është parë se zbatimi i kësaj 

kontrate ka ecur shumë ngadalë, edhe pse kontraktori ka ofruar shërbimet dhe ka lëshuar 

faturat për to, është vërejtur se certifikatat e pranimit nga grupi i punës dhe menaxheri i 

kontratës pranë MFE, janë lëshuar pas një periudhe 1 vjeçare për një pjesë të faturës dhe për 

pjesën më të madhe nuk janë lëshuar ende.  Në datë 15.01.2018 IS sh.p.k.ka lëshur faturën 

nr.80760472 me vlerë 525,000 Euro (70,092,750 lekë kursi 133.51) dhe faturën nr. 80738285 

datë 20.12.2018 me vlerë 935,325.6 Euro (115,026,342.3 lekë) me vlerë totale 1,460,325.6 

Euro (185,119,092.3 lekë), përfshirë TVSH-në që është 243,387.59 Euro (30,853,182.04 
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lekë), të cilat përfaqësojnë komponentin B të kontratës “Information Technologies, Materials 

and other Goods”. Sqarojmë këtu se CFCU ka kërkuar nga MFE në vitin 2018 buxhetimin e 

vlerës 362,422.72 Euro dhe vetëm faturat e ardhura në janar 2018 janë 1,460,325.6 Euro, 

TVSH e të cilave shkon rreth 243,387 Euro , në një kohë që MFE ka buxhetuar për këtë 

qëllim vetëm 108,790 Euro. Pra sa më sipër, konstatohet se financimi i TVSH-së me vlerë 

397,580.80 Euro i kësaj kontrate nga MFE ka qenë jashtë mundësive të saj  buxhetore. 

2.Kontrata AFMIS dhe IPSIS kanë një vlerë prej 2,633,811.2 Euro  të dyja së bashku, dhe 

në momentin e nënshkrimit të tyre vlera e mbetur pa disbursuar nga Granti IPS2 ka qenë 

1,797,125.78 Euro në datë 22.08.2017 (datë në të cilën është nënshkruar IPSIS) dhe duke i 

zbritur vlerën e 10% parapagim bërë për kontratën AFMIS në datë 01.06.2017 prej 

210,948.48 rezulton që detyrimi i mbetur vetëm për këto dy kontrata është 2,422,862.72 Euro, 

duke sjellë në këtë moment minimalisht një gap mosmbulimi prej 625,736.94 Euro. Sa më 

sipër konstatohet janë ndërmarrë angazhime financiare duke nënshkruar kontrata përtej 

fondeve totale disponibël të projektit, pra është hyrë në detyrime kontraktuale financimi i të 

cilave nuk ka qenë i mundur në momentin e ndërmarrjes së angazhimit duke ekspozuar 

qeverinë shqiptare ndaj një risku mijëra eurosh, pasi “The World Bank Procurement 

Regulations for IPF Borrowers” në  seksionin V, sqaron se çdo bashkëpunim procedurial me 

BB nuk e detyron atë të financojë këto kontrata përtej  marrëveshjes ligjore të nënshkruar. 

Ndërkohë ligji 9936, datë 26.6.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, ndalon ndërmarrjen e angazhimeve financiare përtej fondeve disponibël. 

Gjithashtu, konstatohet se në nënshkrimin e këtyre dy kontratave është ndjekur një proçedurë 

jo në përputhje me ligjin, e cila ka ekspozuar QSH ndaj një risku të madh për një periudhë 

gati 1.5 vjeçare, deri në nënshkrimin e marrëveshjes për financim shtesë në datë 03.01.2019, e 

cila e eliminoi këtë risk tashmë, por nuk legjitimoi procedurën jo ligjore të zbatuar. 

3.Kontrata EAMIS është një kontratë e zbatuar për 90% të vlerës së saj dhe 10% e kontratës 

ka ngelur pa u paguar për arsye se e pengon çertifikata e integrimit me dy sistemet e tjera 

AFMIS dhe IPSIS, sisteme këto që janë shumë më mbrapa se sistemi EAMIS në 

implementimin e tyre. Është konstatuar se edhe pse implementimi i kontratës nuk ka 

përfunduar si dhe pagesat e saj, si edhe pse tre faturat e fundit janë lëshuar dhe paguar jashtë 

afatit të kontratës, ende dhe sot nuk është amenduar dhe aplikuar për shtyrje afati të kontratës, 

afati i së cilës ka përfunduar në datë 30.06.2018, dhe për më tepër edhe afati i garancisë së 

kësaj kontrate skadon në datë 30.06.2019. 

 

14.1- Rekomandim: MFE të shlyej detyrimin e prapambetur dhe të parandalojë krijimin e 

tyre në të ardhmen nëpërmjet planifikimit koherent për kontratën AFMIS për pjesën e 

bashkëfinancimit të TVSH. Grupi i Punës dhe Menaxheri i Kontratës AFMIS të 

dokumentojnë dhe arsyetojnë vonesat e tejzgjatura (me mbi 1 vit) në lëshimin e çertifikatave 

të pranimit si një tjetër shkak për krijimin e detyrimeve. 

Menjëherë dhe në vijimësi  

 

MBI AUDITIMIN NË DREJTORINË E MENAXHIMIT TË PROJEKTEVE IPA 

 

Nga auditimi i procesit tëmonitorimit të progresit, financimit dhe raportimit të 

projekteve të financuara nën programet IPA, u konstatuan parregullsi, mangësi, vonesa, 

neglizhencë të shoqëruara memos shfrytëzim të fondeve në dispozicion nën programet 

IPA, në vlerë 1.78 milionë euro (230 milionë lekë). Kësaj situatë po ti shtojmë edhe 

faktin se për kontratat e lidhura, deri në fund të vitit 2018 ka rezultuar një nivel i ulët i 

përthithjes së fondeve të përfituara (61%) reflekton paaftësi të strukturave shtetërore të 

ngritura për fondet IPA, të cilat nuk kanë mundur të arrijnë të implementojë më sukses 

projektet e financuara nga BE. Nga administrimi i fondeve të përfitura nën programet 
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IPA është konstatuar një dëm për buxhetin e shtetit (i pa rikuperueshëm) në vlerën 1 

milionë euro (konvertuar 122 milionë lekë) . 

  

15.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua mos shfrytëzim i fondeve në dispozicion 

IPA, për shkak të neglizhencave dhe  vonesave në dorëzimin e dosjeve të prokurimit dhe 

miratimit të termave të referencës konform rregullave dhe procedurave të PRAG nga 

institucionet përfituese në vlerë 1.78 milion Euro. Më hollësisht, kontrata “Upgrade of 

Albanian Gateëay” nën IPA 2014, me një fond limit prej 900,000 Euro, me përfitues AKSHI-

n, nuk ka mundur të përfundojë në kohë procedurat e prokurimit për shkak të vonesave nga 

institucioni përfitues në rishikimin e specifikimeve teknike dhe studimit të tregut. Procesi 

fillimisht ishte realizuar nga Ministria e Shtetit Për Inovacionin dhe Administratën Publike 

dhe kërkesa për rishikimin e specifikimeve teknike nga AKSHI, i cili pas ristrukturimit të 

institucioneve u bë administrues i këtij projekti, fakt që u pranua nga CFCU vetëm me kushtin 

që ky proces të përfundonte në afatet përkatëse. Nga auditimi konstatohet se pas kërkesës së 

CFCU nr.734, datë 30.8.2018 për rishikimin e dokumentacioneve të dorëzuar me qëllim 

përputhshmërinë e tyre me standardet e marrëveshjes së PRAG, institucioni i AKSHI-t nuk ka 

mundur të dorëzojë në kohë dokumentacionet e rishikuara, duke rezultuar që në datën 

30.10.2018, CFCU të vendosë përfundimin e kësaj kontrate, për shkak të mungesës së kohës 

në dispozicion për përfundimin e procedurave të publikimit të ofertave dhe vlerësimit të 

kandidatit fitues. Si rezultat fondi prej 900,000 Euro nuk ka mundur të kontraktohet dhe 

kontrata me ekspertët për përgatitjen e specifikimeve teknike nëvlerën 36,760 Euro nën IPA 

2015, ka përfunduar me pagesat e kryera në shumën 16,111 Euro pavarësisht se produkti final 

pra prokurimi i kontratës nuk mundi të kryhej.  

Sipas kontrolleve on the spot të realizuara nga Sektori i Kontrollit dhe Cilësisë në CFCU janë 

konstatuar mangësi në kapacitetet e stafit të fondeve IPA në institucionin e AKSHI-t pas 

ristrukturimit, por nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, nuk rezultojnë të jetë adresuar 

këto problematika nga NAO tek institucioni përfitues, për të identifikuar përgjegjësitë që kanë 

rezultuar në mos kryerjen e kontraktimit të kësaj kontrate e dedikuar nga fondet IPA për këtë 

institucion.  

Nën IPA 2013 rezultojnë të mos kenë përfunduar në kohë procedurat e prokurimit për 

kontratat “Ndërtimi/rehabilitimi i dy ndërtesave në Qendrat e Transferimit të Teknologjisë 

Bujqësore të Fushë-Krujës dhe Korçës” të ndarë me dy projekte me vlerë totale 480 mijë Euro 

si dhe të furnizimit “Pajisje për Laboratorët e Sigurisë Ushqimore në Drejtoritë Rajonale 

ISFV dhe NFA” Lot 2, me vlerë 400 mijë Euro, për shkak të vonesave në përgatitjen e 

specifikimeve teknike në përputhje me kriteret e marrëveshjes së PRAG-ut nga institucionet 

përfituese. Projektet e mësipërme nën IPA 2013 për shkak të rëndësisë që kanë në 

institucionet përkatëse janë aktualisht në planifikim për tu kontraktuar me fondet e Buxhetit të 

Shtetit (në vlerë më të ulët) edhe pse fondet IPA ishin të dedikuara për këto institucione. 

Për sa më sipër, mbajnë përgjegjësi Z. E.L, me detyrë zv. Ministër i Financave dhe 

Ekonomisë, në cilësinë e Zyrtarit Kombëtar Autorizues, znj. E.K me detyrë Drejtor i 

Projekteve të financuar me fondet IPA pranë CFCU, z. M.S, ish Drejtor i Përgjithshëm i 

CFCU, si struktura përgjegjëse për monitorimin e procesit të prokurimit të fondeve IPA, si 

dhe strukturat drejtuese të njësive IPA të AKSHI-t dhe institucioneve të tjera përfituese 

trajtuar më sipër, të cilat nuk kanëmarrë masa për përfundimin e procedurave të prokurimit. 

 

15.1- Rekomandim: Nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë të merren masa konkrete 

administrative dhe ligjore për përgjegjësitë e cituara në këtë gjetje në mënyrë që të mos 

përsëriten situata me efekte negative jo vetëm financiare por edhe të imazhit të vendit përpara 

donatorëve europianë.  

                                                                                                                                   Menjëherë 
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15.2- Rekomandim: NAO dhe Struktura Mbështetëse e NAO-s të përcjellin problematikën e 

vonesave të shkakëtuara nga institucionet përfituese të projekteve, që kanë shkaktuar mos 

përfitimin e fondeve nga këto institucione, duke kërkuar nga titullarët respektiv marrjen e 

masave tëmenjëhershme për punonjësit e strukturave IPA që nuk kanë respektuar afatet në 

dorëzimin e dokumentacioneve, si dhe mos përgatitjen e tyre në përputhje me rregullat e 

PRAG sikundër orientojnë marrëveshjet ndërkombëtare. 

                                                                                                                                   Menjëherë 

16. Gjetje nga auditimi. Ecuria e kontratave të lidhura nën Programet IPA 2012, 2013, 2014 

dhe 2015, që në fillim të implementimit të tyre deri në fund të vitit 2018 paraqitet në total 

25,871,641 (Euro) financim IPA, kundrejt 42,205,681 Euro të kontraktuara (61%) duke 

reflektuar një nivel të ulët të disbursimeve pra dhe të përthithjes së fondeve të përfituara nën 

këto projekte për shkak të vonesave në implementimin e kontratës, dhe kontraktimit të 

ekspertëve të planifikuar për kryerjen e konsulencave sipas kontratës. 

Në lidhje me IPA 2012 janë planifikuar sipas marrëveshjes 24,700 mijë euro për kryerjen e 

prokurimeve, nga të cilat janë kontraktuar deri në përfundim të afateve 15,263 mijë euro (pra 

kontraktimi është realizuar në masën 61%, ose 9,437 mijë euro më pak se planifikimi) dhe 

deri në fund të vitit 2018, pra rreth 6 muaj përpara përfundimit të afatit për implementimin e 

kontratave respektive janë kryer pagesa në vlerën 14,282 mijë Euro, duke reflektuar një nivel 

të realizimit të pagesave në masën 93%. 

Në lidhje me IPA 2013 janë planifikuar sipas marrëveshjes 17,800 mijë Euro për kryerjen e 

prokurimeve, nga të cilat janë kontraktuar  deri në përfundim të afateve për kryerjen e 

prokurimeve 12,175 mijë euro (pra kontraktimi është realizuar në masën 68%, ose 5,625 mijë 

euro më pak se planifikimi) dhe deri në fund të vitit 2018, në kushtet kur ka përfunduar afati 

për kryerjen e pagesave për 8 kontrata, 2 kontrata përgjatë 2019, dhe 1 kontratë 2020, janë 

kryer pagesa në vlerën 8,921 mijë Euro, pra realizimi i pagesave është në masën 73%. 

Në lidhje me IPA 2014 janë planifikuar sipas marrëveshjes 16,300 mijë euro për kryerjen e 

prokurimeve, nga të cilat janë kontraktuar 14,688 mijë euro (pra kontraktimi është realizuar 

në masën 90%, ose 1,612 mijë euro më pak se planifikimi) dhe deri në fund të vitit 2018, në 

kushtet kur ka përfunduar afati për kryerjen e pagesave për 5 kontrata, dhe 7 kontrata përgjatë 

viteve në vijim deri në vitin 2022, janë kryer pagesa në vlerën 2,640 mijë euro, pra realizimi i 

pagesave është në masën 18%. 

Në lidhje me IPA 2015 afati i kontraktimit për të cilën është data 30.09.2019, janë planifikuar 

sipas marrëveshjes 14,200 mijë euro për kryerjen e prokurimeve, nga të cilat janë kontraktuar 

78 mijë euro (pra kontraktimi është realizuar në masën 0.5%, ose 14,122 mijë euro më pak se 

planifikimi) dhe deri në fund të periudhës së auditimit, rezultojnë të kryera pagesa në shumën 

27 mijë euro, me realizim në masën 31%. 

Pavarësisht nivelit të ulët të disbursimeve, edhe për komponentët e realizuar nga auditimi u 

konstatuan devijime nga buxheti i miratuar në kontratë, vonesave në miratimin e ekspertëve jo 

kryesorë dhe si rezultat kontributi i tyre në praktikë sipas letrave nuk përputhet me planin e 

punës së tyre pa përmendur devijacionet e konstatuara nëdetajimin e buxhetit nën këtë zë në 

kontratë, dhe të gjitha këto raste roli i CFCU është thjesht akomodues. 

Më hollësisht, në Kontratën e shërbimit “Rritja e standarteve të sigurisë rrugore” miratimi 

për herë të parë i ekspertëve jo kryesorë (non key experts) është kryer me urdhrin 

administrativ nr. 1, date 16.11.2017, pra rreth 5 muaj pas fillimit të projektit, pavarësisht se në 

planin sipas inception report dhe kontratës është parashikuar se në 6-mujorin e parë për 

realizimin e objektivave nevojitet prezenca e non- key experts;  

Në Kontratën e shërbimit “Forcimi i Laboratorëve të Sigurisë Ushqimore”, rezulton një 

pjesëmarrje relativisht e ulët në ekspertët jo kryesorë, ku për harkun 1 vjeçar përgjatë së cilit 
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janë kryer pagesa për këtë projekt, rezultojnë se janë kryer 242 ditë pune më pak se 

planifikimi në kontratë për ekspertët senior;  

Në kontratën e shërbimit “Mbështetje për modernizimin e sektorit të blegtorisë në Shqipëri“ 

rezulton se për herë të parë në implementim miratimi i 3 non key experts (2 Senior dhe 1 

Junior), është kryer nga CFCU me shkresën e datës 05.09.2017, pra rreth 4 muaj pas fillimit, 

dhe si rezultat angazhimi i tyre për periudhën e ndërmjetme të pare është minimal, pavarësisht 

përcaktimeve në kontratë. Miratimi për ekspertin Junior 2 është kryer nga CFCU për herë të 

parë në datë 5.12.2017, pra rreth 7 muaj pas fillimit të projektit dhe si rezultat në periudhën e 

parë raportuese nuk ka pasur angazhim të tij. Në mënyrë të përmbledhur në harkun 1 vjeçar të 

implementimit sipas planit janë 170 ditë pune për ekspertin Senior, nga të cilat janë realizuar 

55.5 ditë; 290 ditë pune për ekspertin junior nga të cilat janë realizuar 149 ditë dhe në total për 

të gjithë ekspertët përfshirë ata kryesorë janë realizuar 486 ditë pune nga 800 të planifikuara.  

Këto devijimi ngrenë problematikën e një dizenjimi jo të saktë në fazën e planifikimit ose 

cënim të cilësisë së produkteve të përftuara nën këto projekte, ku përgjegjësia mbetet tek 

strukturat drejtuese të fondeve IPA në institucionet përfituese dhe strukturat drejtuese të 

CFCU të cilat nuk kanë përcjellë tek kontraktori realizimin e ditëve të punës së ekspertëve jo 

në përputhje me planifikimin e buxhetit të kontratës. 

 

16.1- Rekomandim: CFCU të marrin masat për të eleminuar praktikat akomoduese dhe 

mbështetëse të devijacioneve që sjellin efekte negative në produketet e përfituara duke 

ndjekur me përgjegjësi afatet e paracaktuara dhe shmangien e situatave që rezultojnë me një 

nivel të ulët të disbursimit të fondeve, apo përqendrimit të pagesave në fund të periudhës së 

implementimit të kontratës ndaj kontraktorit. Monitorimi i produkteve duhet të jetë një 

praktikë e vazhdueshme, dhe jo një formalitet i realizuar me anë të check -listave. 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 

17.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi janë konstatuar mangësi në hartimin e specifikimeve 

teknike të kontratave në përputhje me objektivat e projekteve, nga ana e ekspertëve të 

kontraktuar për këtë shërbim, institucioneve përfituese të përfshira në këtë proces dhe CFCU, 

veçanërisht në ato të furnizimit me mallra të një karakteri të veçantë. Më hollësisht, për 

Kontratën “Kontratat e furnizimit “Pajisje për Laboratorët e Sigurisë Ushqimore në 

Drejtoritë Rajonale ISUV dhe AKU” me vlerë totale 1,937,593 Euro, nga të cilat fondet IPA 

në vlerën 1,608,202 Euro dhe bashkëfinancimi nga Buxheti i Shtetit në vlerën 329,390 Euro, 

përgatitja e specifikimeve teknike të së cilës është kryer nga institucionet përfituese të 

projektit, në bashkëpunim me ekspertët e Kontratës së Shërbimit “Forcimi i Laboratorëve të 

Sigurisë Ushqimore”, të cilët nën objektivat e tjerë të kontratës parashikonin edhe këtë 

aktivitet, në përputhje me Marrëveshjen Implementuese mes NIPAC, NAO dhe CFCU, e 

rishikuar në Shkurt 2018, neni 8 “Përgjegjësitë e Strukturës Operative”, pika 3 “Autoriteti 

Kontraktues është përgjegjës për implementimin financiar të kontratave (prokurimi, 

kontraktimi dhe pagesat) dhe njësitë IPA në institucionet përfituese janë përgjegjës për 

hartimin e specifikimeve teknike dhe implementimin, mbikëqyrjen e projekteve. Kemi 

konstatuar se nga struktura përgjegjëse implementuese pranë Ministrisë së Bujqësisë, në 

mbështetje nga strukturat drejtuese të CFCU është kontraktuar një ekspert për të realizuar 

procesin e marrjes në dorëzim tëkëtyre pajisjeve. Kjo procedurë ka mundësuar marrjen e 

përkohshme në dorëzim të pajisjeve, pasi nga eksperti është identifikuar se disa prej tyre nuk 

konkludojnë në rezultate të duhura nga matjen e produkteve, këto pajisje kanë nevojë për më 

shumë kohë në dispozicion për tu kalibruar, ndërkohë që pajisjet e një niveli europian nuk 

mund të mos kenë kalibrim kur dorëzohen.  

Në këto kushte, pavarësisht objektivit kryesor të këtyre projekteve i cili konsiston në 

“Krijimin e një rrjeti laboratorik kosto-efektiv, i aftë për të mundësuar informacion të 
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besueshëm dhe në kohë mbi sigurinë e ushqimeve të tregut, dhe sigurisë së kafshëve”, pajisjet 

e dorëzuara nuk kanë mundur të realizojnë matje të sakta në të gjitha prej tyre, por për shkak 

të mos përfshirjes së kalibrimit në objektivat e parashikuar për t’u konkluduar nga ekspertët e 

kontraktuar, marrja në dorëzim është konsideruar e rregullt. Për shkak të mos përcaktimit në 

kontratë gjatë përgatitjes së termave të referencës si një aktivitet i veçantë për procesin e 

kalibrimit, edhe pse pajisjet nuk janë vendosur në punë, ky argument është përdorur për 

marrjen në dorëzim të mallrave nga ISUV dhe AKU, dhe më pas kryerjes së pagesës nga 

CFCU me komentin se kalibrimi do të kryhet në një periudhë të mëvonshme nga vetë 

përfituesi.Referuar rezultateve të auditimit të KLSH26 të zhvilluar pranë Autoritetit Kombëtar 

të Ushqimit “Për projektin IPA 2013 “Ristrukturimi dhe forcimi i rrjetit laboratorik të 

sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në Shqipëri”, disa nga pajisjet e marra në dorëzim dhe 

tëpaguara nga CFCU, rezultojnë jo funksionale, duke mos arritur objektivat e parashikuara në 

kontratë për këtë projekt, dhe fondet e shpenzuara nën Lotin 1 për vlerën 457,973 Euro, nga të 

cilat IPA: 380,117 Euro dhe Buxheti i Shtetit 77,855 Euro nuk kanë mundur të jenë plotësisht 

eficente për të gjitha pajisjetduke mos garantuar kështu funksionalitetin e pajisjeve për 

sigurinë ushqimore me impakt të drejtpërdrejtë për qytetarët.  

Në përfundim, lidhur me këtë projekt pavarësisht se dihet që një komponent Loti 2 nuk është 

realizuar fare në vlerën 400 mijë Euro, dhe për Lotin 1, pajisjet e marra në dorëzim dhe të 

paguara nga CFCU nuk janë në funksionim në totalin e tyre,  nuk rezultojnë të jenë 

identifikuar përgjegjësitë e nëpunësve shtetëororë përgjegjës për sa më sipër.  

 

17.1-Rekomandim: CFCU si strukturë përgjegjëse për kontratën dhe produketet e saj, të 

luajë rolin e saj aktiv, në mënyrë që subjektet kontraktore që kanë furnizuar laboratorët të 

bëjnë kalibrimin e pajisjeve dhe të garantohet vënia në funksionim e këtyre pajisjeve në kohë 

sa më të shpejtë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

17.2-Rekomandim: NAO si strukturë përgjegjëse për menaxhimin në tërësi të fondeve IPA, 

të iniciojë një inspektim të thelluar financiar për trajtimin e problematikës nëse janë përfshrirë 

apo jo në termat e referencës elementët që sollën parregullsitë në pajisjet e dorëzuara si dhe 

përcaktimin e përgjegjësive jo vetëm administrative për strukturat që kanë sjellë prokurimin e 

pajisjeve jo funksionale. 

Menjëherë 

18.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi është konstatuar se marrja në dorëzim e pajisjeve nga 

vetë institucionet përfituese, e konsideruar si një procedurë e rregullt nga CFCU gjatë 

kontrolleve on the spot, pavarësisht planifikimit të mëparshëm për tu realizuar ky proces nga 

ekspertët e fushës të kontraktuar edhe për hartimin e specifikimeve teknike. Mungesa e 

standardizimit të këtij procesi nuk mundëson përcaktimin e qartë nëse kemi të bëjmë me një 

domosdoshmëri për kryerjen e këtij shërbimi nga ekspertë që në hartimin e termave të 

referencës apo mbetet në zgjedhjen e vetë institucionit dhe CFCU sipas rrethanave në 

vijueshmërinë e afateve të kontratave. 

Më hollësisht në, Kontratën e furnizimit “Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve për seminare dhe 

laboratorë për shkollat e arsimit dhe formimit profesional” me vlerën totale 2,017,501 Euro 

nga të cilat kontributi IPA në vlerën 1,654,350 Euro dhe bashkëfinancimi nga Buxheti i 

Shtetit në vlerën 363,150 Euro, rezulton se fillimisht afatet e paracaktuara për këtë kontratë do 

të bënin të mundur marrjen në dorëzim dhe trajnimin e stafit për pajisjet e dorëzuara nga 

ekspertët e kontratës së shërbimit të cilët kanë asistuar edhe përgatitjen e specifikimeve 

teknike të kontratës. Nga auditimi konstatohet se në dorëzimin dhe instalimin e mallrave kanë 

                                                           
26Auditimi sipas programit të auditimit nr. 216/1, prot datë 08.04.2019 
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rezultuar vonesa për shkak të mos disponibilitetit të shkollave profesionale në të cilat do të 

instaloheshin këto pajisje pasi periudha e instalimit të tyre përkonte me datat e provimeve; 

disa shkolla ishin në proces ristrukturimi dhe mungesës së bazës materiale prej 115 

kompjuterëve. Për sa më sipër, marrja në dorëzim nuk u bë e mundur nga ekspertët e 

kontratës së shërbimit, pasi projekti përfundoi me parë, dhe ky proces u realizua nga vetë 

grupet e ngritura në shkollat profesionale.  

Në kontratën “Përgatitja e Dosjes së Tenderit për kontratën e furnizimit “Ngritjen e 

zgjidhjeve kompjuterike për të mundësuar implementimin e një sërë komponentësh dhe 

mekanizmash kontrolli” me vlerë 19,520 Euro afati i përfundimit të kontratës 2 vjeçare është 

11.02.2019. Me shkresën nr. 361/1, datë 20.06.2018, CFCU ka miratuar specifikimet teknike 

dhe Dosjen e Tenderit të dorëzuar nga kontraktori, pas miratimit të SPO të Departamentit të 

Administratës Publike, dërguar pranë CFCU në 12.06.2018. Në vijim, ashtu sikundër 

kontraktori kishte identifikuar më parë, referuar faktit se kontraktori ka detyrim edhe asistimin 

në marrjen në dorëzim të mallrave të kontratës supply me të cilën lidhet kjo kontratë, afati për 

kryerjen e këtij shërbimi, e tejkalon afatin e kësaj kontrate, dhe si rezultat është nënshkruar 

amendimi në datë 22.01.2019, kohëzgjatja e kësaj kontrate është shtyrë nga 12 muaj (me afat 

11.02.2109) në 23 muaj 11.01.2020, pa pasur efekte financiare në vlerën e saj. Ky dakortësim 

mes CFCU dhe këtij kontraktori ka mundësuar asistimin e tij në marrjen në dorëzim 

pavarësisht se sipas kontratës fillestare afati do të kishte përfunduar, dhe referuar fenomeneve 

të vërejtura në kontratat e tjera, ky shërbim nuk do të mund të kryhej për shkak të 

përcaktimeve jo koherente të afateve të kontratave të shërbimit me kontratat që ato lidhen. 

Për sa më sipër, mbajnë përgjegjësi strukturat drejtuese të fondeve IPA si përgjegjëse për 

monitorimin dhe menaxhimin e fondeve IPA, të cilat nuk kanë garantuar kryerjen në mënyrë 

të unifikuar të procesit të marrjes në dorëzim të mallrave të kontraktuar nën fondet IPA 

 

18.1-Rekomandim: CFCU, në bashkëpunim me NAO-n, si struktura përgjegjëse për 

monitorimin dhe menaxhimin e fondeve IPA, të marrin masat për unifikimin e procesit të 

marrjes në dorëzim e mallit dhe përcaktimin e bashkëpërgjegjësisë së ekspertëve të fushës të 

kontraktuar për këtë shërbim në bashkëpunim me strukturat e CFCU, kjo për të garantuar që 

produktet e marra në dorëzim plotësojnë kushtet e kërkuara dhe kryejnë më së miri funksionet 

për të cilat janë prokuruar. 

                                                                                                                                  Menjëherë 

19.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se amendimet ekontratës që konsistojnë në 

fshirjen e disa objektivave, për shkak të mungesës së koherencës në momentin e prokurimit 

dhe zbatimit të kontratës, nuk shoqërohen me rishikim të buxhetit të kontratës në kushtet kur 

numri i ditëve të punës së ekspertëve të dedikuar për këto objektiva sipas ToR do të jetë më i 

ulët dhe gjithashtu në përfundim të kontratës nuk rezulton të identifikohen objektivat e 

parealizuar për të kryer edhe zbritjen e ditëve të punës respektive të dedikuar për to duke çuar 

në mbivlerësim të pagesave kundrejt punës së kryer dhe objektivave të realizuar. Gjithashtu, 

edhe në përfundim të kontratës, për nën objektivat e pa realizuar për arsye të ndryshme nga 

kontraktori, rezulton se kryerja e pagesave ndaj tij të jetë kryer në bazë të timesheets të 

ekspertëve, pavarësisht realizimit ose jo të objektivave sipas kontratës. Si rezultat, në 

periudhat përfundimtare ekspertët rezultojnë të kenë përdorur edhe orët e buxhetuara 

fillimisht për objektivat e pa realizuar/fshirë duke kryer rishpërndarjen e tyre dhe angazhimin 

më të madh në objektivat e konsideruar si të përfunduar. Gjatë kontrolleve të kryera nga SPO 

e institucioneve përfituese dhe Sektori i Monitorimit të Kontratave pranë CFCU në miratimin 

e raportit të progresit nuk rezulton të jenë kryer kontrolle të këtij lloji, për garantimin e ecurisë 

së objektivave të kontratës në të njëjtën masë me pagesat e kryera ndaj kontraktorit, dhe 

krahasimin e tyre me planin e buxhetit në kontratë. 
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Më hollësisht, për Kontratën e Shërbimit “Përmirësimi i Sistemit të Informacionit Statistikor” 

me  Amendimin nr.4, datë 11.05.2018, është kryer rishikim i objektivave ku përveç 

objektivave të rishikuara, rezultojnë edhe nën objektiva të cilat janë hequr duke mos u 

zëvendësuar me objektiva të reja, më hollësisht nën objektivi 3.2.8  dhe 3.2.9 për të cilat sipas 

shpërndarjeve të orëve në  kontratë janë parashikuar në total 55 ditë pune Key Expert 3 dhe 10 

ditë pune Senior Expert. Fshirja e këtyre objektivave, pa u zëvendësuar me objektiva të rinj, 

nuk rezulton të jetë shoqëruar me reduktim të ditëve totale të punës të dedikuara për 

komponentin 3. Si rezultat, këto ditë janë rishpërndarë nga vetë ekspertët, ku timesheet-et janë 

firmosur nga SPO dhe janë përdorur për dedikimin më të madh në disa objektiva të tjerë, 

krahasuar me ato të planifikuara në kontratë. Për Kontratën e Shërbimit “Mbështetje për 

Arsimin, Formimin Profesional dhe Trajnimin në Shqipëri“, në përfundim të raportit të katërt 

dhe inception report rezulton se ekzistojnë aktivitete të cilat pavarësisht se janë planifikuar për 

tu kryer në periudhën 2 mujore finale, janë të pakryera ose janë deklaruar si në proces me 

përfundimin e projektit, dhe gjithashtu disa objektiva nuk janë përfshirë fare në planin e 

periudhës dhe nuk janë deklaruar në raport final si të kryera, ose jo. Për sa më sipër, orët e 

punës respektive, për objektiva të pakryera apo të pa trajtuara në planet 6 mujore pavarësisht 

kontratës, janë rishpërndarë në objektiva të tjerë, proces ky i cili nuk është shoqëruar me një 

urdhër administrativ apo plan të rishikuar nga kontraktori për orët e punës sipas objektivave, 

sikundër është vepruar në kontratat e tjera. Një ndër objektivat më evident i kësaj kontrate, 

është edhe objektivi 2.2.2 i kontratës, i cili parashikonte kryerjen e trajnimit të stafit dhe 

marrjen në dorëzim të aparaturave të kontratës së furnizimit të shkollave profesionale, për të 

cilën specifikimet teknike ishin kryer nga ekspertët e kësaj kontrate. Me përfundimin e 

kontratës së shërbimit, ekspertët kanë deklaruar se ky objektiv nuk mundi të realizohej në 

kohë, për shkak të vonesave në kontratën e furnizimit, dhe në bazë të inception report orët e 

dedikuara për ekspertët për këtë shërbim do të përktheheshin në vlerën prej 30,772 Euro, vlerë 

kjo për të cilën duhet të ishin reduktuar edhe ditët e punës në total të buxhetuara, por 

faktikisht kontraktori i ka realizuar në total orët e punës sipas planifikimit të buxhetit, duke 

kryer rishpërndarjen e këtyre ditëve  në objektiva të tjera. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi 

Strukturat Drejtuese të CFCU, dhe punonjësit e Sektorit të Përgatitjes dhe Monitorimit të 

Kontratës në CFCU.  

Gjithashtu, ndryshime të shpeshta të ekspertëve kryesorë të kontratës, kanë shkaktuar vonesa 

në implementimin e projektit për objektivat e ekspertit që do të zëvendësohet deri në 

zgjedhjen e atij me eksperiencën e ekspertit ekzistues, problematika këto të pa 

raportuara/adresuara nga CFCU tek kontraktori për ti kërkuar atij vendosjen e një eksperti të 

përkohshëm për periudhën që ende nuk është kryer zëvendësimi me ekspertin sipas 

eksperiencës së duhur, kostot e të cilit duhet të mbulohen nga kontraktori. Konstatohet se në 

rastet për të cilat kontraktori nuk ka mundur të kryejë zëvendësimin e ekspertit me një 

eksperiencë të ngjashme se me atë të mëparshëm, kontraktori raporton vonesa në 

implementimin e objektivave respektiv të planifikuar për tu kryer nga eksperti dhe CFCU në 

asnjë rast nuk rezulton të ketë adresuar këtë problematikë tek kontraktori për ti kërkuar atij 

vendosjen e një eksperti të përkohshëm për periudhën që ende nuk është kryer zëvendësimi 

me ekspertin sipas eksperiencës së duhur, kostot e të cilit duhet të mbulohen nga kontraktori, 

sikundër përcaktohet në marrëveshjen e PRAG-ut, Seksioni “3.3.13.Provision and 

replacement of experts”, Kontratat e Shërbimit. 

 

19.1-Rekomandim: Sektori i Përgatitjes dhe Monitorimit të Kontratës në CFCU, të marrë 

masat për identifikimin e realizimit të objektivave sipas planifikimit të periudhës për cdo 

raport progresi 6 mujor, dhe kryerjen e pagesës së ekspertëve sipas objektivave të realizuar 

prej tyre, në përputhje me Termat e Referencës, duke shmangur praktikat e mbivlerësimit të 
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pagesave kundrejt punës së kryer prej tyre, pra që realizohet në kushtet kur për realizimin e 

një objektivi kontraktori paguhet më tepër se plani fillestar në kontratë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

19.2-Rekomandim: CFCU, të heq dorë nga rolin akomodues dhe të marrë masat për shqyrtim 

të nivelit të pagesave respektivisht me objektivat e planifikuar për tu kryer nga projekti, dhe 

shmangien e situatave në të cilat ditët e punës të planifikuara për nje objektiv që është 

përfunduar, rialokohen nga vetë eksperti për realizimin e objektivave të tjerë duke përdorur 

edhe orët e dedikuara sipas planit të kontratës për objektivin e realizuar.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

19.3-Rekomandim: Për kontratën e Shërbimit e përfunduar “Mbështetje për Arsimin, 

Formimin Profesional dhe Trajnimin në Shqipëri“, për objektivat e raportuara në këtë Raport 

si të pakryera dhe të papërfshira në planin e periudhës shtesë 2 mujore, CFCU të marrë masat 

për shqyrtimin e hollësishëm të raportit final dhe kryerjen e pagesës finale ndaj kontraktorit 

në bazë të objektivave të realizuar, pavarësisht timesheet-s të vendursa në dispozicion; dhe 

gjithashtu në bashkëpunim edhe me strukturën e NAO-s të iniciohet një kontroll pranë 

shkollave profesionale për “Kontratën e furnizimit për Arsimin Profesional” për evidentimin e 

funksionimit të pajisjeve në përputhje me specifikimet e kontratës, në kushtet kur marrja në 

dorëzim e tyre u krye nga vetë punonjësit e këtyre shkollave, përpara lëshimit të final 

acceptance ndaj kontraktorit.  

                                                                                                                                 Menjëherë 

 

19.4-Rekomandim: CFCU, në rolin e saj si monitoruese e zbatimit të kontratës, të synojë 

minimizimin e rasteve të zëvendësimit të ekspertëve me të cilët është fituar projekti. Në rastet 

e zëvendësimit të ekspertëve të marrë masat për garantimin e propozimit të ekspertit të ri 

brenda 15 ditëve nga kontraktori, dhe në rastet kur kjo nuk arrihet, apo eksperti i propozuar 

nuk rezulton të gëzojë eksperiencën e duhur, të kërkohet zëvendësimi i ekspertit nga 

kontraktori, kostot për të cilin do të mbulohen nga vetë kontraktori në mënyrë që të mos 

cenohet ecuria e kontratës apo të rezultojnë me mendime të afatit përfundimtar të projektit, 

deri në zgjedhjen e ekspertit me eksperiencën sipas kontratës. 

Menjëherë 

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në zbatim të Marrëveshjes 

Implementuese mes NIPAC, NAO dhe CFCU e cila citon rolin mbikëqyrës së CFCU mbi 

kontrollin, monitorimin e zbatimit teknik te kontratës, e dokumentuar edhe në manualin e 

procedurave të brendshme të CFCU, Seksioni L, kontrollet e kryera për efekt të monitorimit 

të kontratës nga Sektori i Përgatitjes dhe Implementimit të Kontratave në CFCU, rezultojnë të 

kufizuara vetëm në raportimin e saktë të ditëve të punës nga kontraktori (edhe pse ky kontroll 

kryhet më pas edhe nga Sektori i Menaxhimit Financiar pranë CFCU), duke mos kryer një 

analizim/verifikim mbi ecurinë e objektivave të kontratës në krahasim me planin fillestar në 

Inception Report, ditët e punës së raportuar të ekspertëve krahasuar me objektivat e arritur për 

periudhën në Termat e Referencës së kontratës, dhe në rastet e devijimeve apo vonesave, nuk 

rezultojnë të dokumentuara raportimi i tyre si parregullsi pranë NAO-s, pavarësisht nëse këto 

devijime janë identifikuar apo jo nga SPO e institucioneve përfituese të fondeve IPA. Më 

hollësisht, gjatë vlerësimit për realizimin e objektivave dhe nën objektivave në përputhje me 

planin e kontratës në termat e referencës dhe inception report, për: 

Kontratën e shërbimit “Përmirësimi i Sistemit të Informacionit Statistikor”, kontraktori ka 

deklaruar në raportin final se objektivat 1b.2.6,1.b.5,1.b.6, 1.b.3, 2.4,2.5,2.6, nuk kanë mundur 

të realizohen nga kontraktori pasi për këto objektiva nevojitet pjesëmarrja e Non Key Experts, 

dhe CFCU në kushtet e tejkalimit të kohës në dispozicion për implementimin e kontratës ka 
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refuzuar kërkesën e kontraktorit sipas shkresës së datës 31.07.2018 por nga verifikimi i planit 

të shpërndarjes së burimeve njerëzore sipas inception report, rezulton se për këto nën 

objektiva ishte planifikuar të kryheshin në periudhën e parë të projektit nga Team Leader, në 

total 20 ditë pune dhe nga verifikimi i orëve të realizuara për Team Leader, rezulton se janë 

konsumuar pothuajse të gjitha ditët, pavarësisht se objektivat e dedikuar për të nuk rezultojnë 

të gjithë të realizuar, dhe në kontrollet e kryera nga SPO dhe CFCU në miratimin e raport 

progresit nr. 5, nuk rezultojnë të jetë identifikuar ky fenomen;  

Për Kontratën e shërbimit “Forcimi i Laboratorëve të Sigurisë Ushqimore”, rezulton se në 

fund të 2018, nuk është përgatitur ende plani për ristrukturimin dhe riorganizimin e rrjetit të 

Laboratorëve i cili duhet të ishte përgatitur në Korrik 2017 dhe strategjia për strukturën e 

laboratorëve, një ndër objektivat kryesorë të projektit mungon por pavarësisht kësaj, nuk 

identifikohen që nga ana e Sektorit të Implementimit të Kontratave të jenë kryer krahasime në 

objektivat e realizuar me ato të planifikuar, dhe është vijuar normalisht me pagesën; 

Për Kontratën e shërbimit “Rritja e standardeve të sigurisë rrugore” rezulton se në Raportin e 

Progresit nr. 2 të jenë realizuar vetëm objektivat nën B, pasi janë rishikuar afatet e 

përfundimit të objektivave të tjerë, ku më hollësisht objektivi A është parashikuar të 

përfundojë në Shtator 2018, objektivi C në Dhjetor 2018, dhe D & E në fund të projektit, dhe 

për Raport Progresin nr. 3, rezulton se përsëri ka patur shtyrje për realizimin e objektivave 

nën A (parashikuar për të përfunduar), duke i planifikuar të gjitha aktivitetet për të përfunduar 

në periudhën e fundit raportuese të projektit, pra  nga shqyrtimi i dy progres raporteve të 

përgatitura për dy periudha 6-mujore, në intervalin kohor rreth 2 vjeçar (07.03.2017-

31.12.2018) sipas së cilave janë kryer edhe pagesat përkatëse, konstatohet se kohëzgjatja për 

implementimin e nën objektivave në harkun kohor të një viti ka patur shtyrje në kohë, ku më 

hollësisht ishte planifikuar përfundimi i objektivit 2 “Roadside Vehicle Inspection Legislation 

Enforcement”, dhe 3. Traffic Speed Management”, konstatohet se këto dy objektiva janë 

shtyrë për periudhën ne vijim, dhe është përfunduar vetëm puna për periudhën e parë nën 

objektivin “Specificationfor Roadside Commercial Vehicle Inspection”. Kontrata e shërbimit 

“Mbështetje për modernizimin e sektorit të blegtorisë në Shqipëri” në raportin e parë, 

përcaktohet se ka devijime nga planifikimi i objektivave 1.1.4, 1,2,4 1.2.5., 1.3.2, 1.3.3  të 

cilat nuk janë kryer dhe rezultojnë të pa identifikuara si në check listën e SPO të MB, ashtu 

edhe në aprovimin e raportit nga CFCU dhe në raportin e dytë por pavarësisht realizimit, 

pagesa për key experts ka vijuar sipas planifikimi. Në Raportin e Dytë, kontraktori ka 

deklaruar se Rezultati nr. 1 nuk ka mundur të kryhej dhe disa aktivitete nga Rezultati nr. 2 

kanë pësuar shtyrje, por përsëri edhe si në raportin sa më sipër, checklist-a e SPO deklaron se 

të gjitha aktivitetet e planifikuara janë realizuar, nuk ka vonesa në projekt, etj dhe CFCU ka 

vijuar pa komente miratimin e këtij raporti dhe pagesën e ekspertëve sipas orëve të 

planifikuara, pavarësisht se një sërë prej objektivash të periudhës rezultojnë të pa realizuara. 

Nga auditimi u konstatua se planifikimi i nën objektivave për Kontratën e shërbimit “Rritja e 

standardeve të sigurisë rrugore” dhe Kontrata e shërbimit “Mbështetje për modernizimin e 

sektorit të blegtorisë në Shqipëri“, nuk rezulton të jetë i detajuar për aktivitete konkrete në 

çdo 6-mujor, në mënyrë që të kryhet dhe ndjekja/realizimi i tyre në mënyrë të hollësishme nga 

SPO dhe Sektori i Monitorimit të Kontratave në CFCU.  

Kryerja e një planifikimi makro me aktivitete të  pritshme për tu përfunduar në një hark kohor 

2-vjeçar nuk e bën të mundur monitorimin efektiv për çdo periudhë për aq kohë sa nuk mund 

të kryhet dhe vlerësimi i ecurisë së implementimit në kushtet kur koha e planifikuar për të 

përfunduar është relativisht e gjatë. Një tregues tjetër i kësaj problematike është ai i kontratës 

së pezulluar në IPA 2014, ku pas ndërprejes së saj institucioni përfitues ka deklaruar se nuk 

mund të kryerjë një vlerësim të progresit në përqindje të realizimit të kontratës, për aq kohë se 

shtrirja në kohë e nën objektivave të parashikuar prej saj është deri në përfundim të projektit. 
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Në zbatim të Marrëveshjes Implementuese mes NIPAC, NAO dhe CFCU përcaktohet roli i 

njësive IPA si përgjegjëse kryesore për implementimin teknik të kontratës, nga ku rezulton se 

në pothuajse të gjitha check-listat e dorëzuara prej tyre për miratimin e raport progresit 6-

mujor të kontratave, për sa trajtuar më hollësisht në këtë raport, nuk janë identifikuar vonesa 

në implementimin e aktiviteteve të parashikuara në kontratë dhe se të gjithë objektivat e 

planifikuara për tu realizuar në 6-mujorin përkatës, rezultojnë të kryer konform Termave të 

Referencës së kontratës. Këto check lista në shumicën e rasteve lidhen me kontrolle të kryera 

mbi kontrata që rezultojnë të amenduara për rishikim të afateve përfundimtare respektive, apo 

kontrata të cilat në çdo raport progresiv kanë rishikuar afatet e paracaktuara për përfundimin e 

nën objektivave, duke i shtyrë ato në periudhat e ardhshme, apo edhe të pa kryera në 

përfundim të afatit të kontratës. Në këto kushte, rezulton se monitorimi i kryer prej tyre në 

lidhje me implementimin teknik të kontratës, nuk arrin të identifikojë vonesat në realizimin e 

objektivave të periudhës apo devijimin e tyre, dhe raportimin e tyre sipas check- listës 

përkatëse.   

 

20.1-Rekomandimi: Në zbatim të rolit të saj si mbikëqyrëse dhe monitoruese për zbatimin e 

kontratave IPA, CFCU të marrë masat për kryerjen e kontrolleve mbi implementimin e plotë 

dhe në kohë të objektivave të kontratës, identifikimin e devijimeve nga plani i periudhës dhe 

përgjegjësive që kanë qenë shkak për këto vonesa, me qëllim marrjen e masave për zgjidhjen 

e tyre dhe raportimin e parregullsive pranë NAO. 

Menjëherë 

 

20.2-Rekomandim: CFCU në bashkëpunim me institucionet përfituese të projekteve IPA, 

gjatë miratimit të Inception Report të evidentojnë afatet e nën objektivave të përcaktuar në 

kontratë për tu realizuar sipas komponentëve dhe aplikimin e produkteve lehtësisht të 

matshëm prej tyre, me qëllim shmangien e praktikave në të cilat afati i tyre përkon me afatin 

përfundimtar të projektit, situatë kjo e cila e vështirëson raportimin e progresit të arritur për 

projektin total. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

20.3-Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet 

e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë, në bashkëpunim me NAO-n të marrin masat për 

rishikimin e manualit të procedurave të brendshme të CFCU me qëllim hartimin dhe 

miratimin e manualit të kontrolleve që do të kryhen nga Sektori i Përgatitjes dhe 

Implementimit të Kontratave si pjesë e rolit mbikëqyrës së zbatimit të kontratave të CFCU 

dhe detyrave funksionale të punonjësve të këtij sektori, si dhe të strukturave IPA pranë 

institucioneve përfituese 

                                                                                                                                 Menjëherë 

21.-Gjetje nga auditimi. Nga auditimi u konstatua se në kontrollet e zhvilluara “on the spot” 

nga Sektori i Implementimit të Kontratave pranë CFCU, në zbatim të nenit 20 “Monitorimi” i  

Marrëveshja Implementuese mes NIPAC, NAO dhe CFCU, jo në të gjitha rastet rezultojnë të 

identifikuara vonesat apo parregullsitë në realizimin e objektivave të kontratës, ku më 

evidente kjo situatë paraqitet në kontratën “Ndërtimi i Ujësjellës Kanalizime Vlorë, Faza 2” 

nën IPA 2012 i cili vazhdimisht ka qenë objekt i Amendimeve të afatit përfundimtar të 

kontratës: Amendimi nr. 3 datë 03.04.2017, Amendimi nr. 4 datë 09.08.2017, Amendimi nr. 5 

datë 28.12.2017, Amendimi nr. 6, datë 03.05.2018, dhe problematikat e lidhur me të janë 

raportuar vetëm në formën e shkresave nga ana e CFCU, apo minutat e takimit të Komiteteve 

Drejtuese, por jo të raportuara në checklistat e kontrolleve on the spot; apo në Kontratën e 

Shërbimit “Mbështetje për Arsimin, Formimin Profesional dhe Trajnimin në Shqipëri” sipas 

Amendimit nr. 1 të kontratës është aplikuar kohëzgjatja me 2 muaj më tepër e kësaj kontratë 
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dhe pavarësisht kësaj në kontrollet e zhvilluar on the spot mes CFCU dhe institucioneve 

përfituese, nuk janë raportuar vonesa duke deklaruar se të gjithë objektivat e periudhës janë 

realizuar pa devijime. Si rezultat evidentohet mungesë serioziteti dhe subjektivizëm në pjesën 

më të madhe të kontrolleve, duke ndikuar në identifikimin ne kohë të problematikave dhe 

raportimin e saktë dhe real të situatës. 

Gjithashtu, në rastet e kontrollit on the spot në kontratat e furnizimit, përpara lëshimit të 

Provisional Acceptance nga CFCU, në rastet e identifikimit të parregullsive në sasitë e mallit 

të dorëzuar, cilësisë së tij apo vizualitetit të tij, këto problematika nuk rezultojnë të shoqëruara 

me një raport më të hollësishëm ku të identifikohen saktësisht përshkrimi i mallrave që 

mungojnë, sasia përkatëse, vlera përkatëse sipas kontratës, etj; në mënyrë që të raportohen 

saktësisht mungesat apo parregullsitë e konstatuara, sikundër është trajtuar më sipër në këtë 

raport në kontratën e furnizimit “Siguria Rrugore”, nën IPA 2013, ku pas dorëzimit të mallit 

nga kontraktori sipas urdhrit të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 586, datë 

18.07.2018 është ngritur grupi i punës me ekspertët teknik për marrjen në dorëzim të pajisjeve 

në datën 31.08.2018, të cilët kanë deklaruar se me ardhjen e pajisjes në Drejtorinë Rajonale të 

Shërbimeve të Transportit Rrugor Tiranë, janë shqyrtuar specifikimet teknike të pajisjes dhe 

përputhshmërinë e tyre me kushtet e kontratës, dhe është deklaruar se pajisjet janë dërguar, 

instaluar dhe testuar në përputhje me kontratën dhe të gjitha pajisjet e saj janë funksionale 

dhe operacionale; është kryer trajnimi i stafit dhe janë respektuar visualibity requirement dhe 

pjesët shtesë janë bërë delivered dhe manualet e përdorimit po ashtu. Me shkresën e datës 

25.09.2018 SPO i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit ka dërguar pranë CFCU letrën 

e pranimit për produktet duke deklaruar se dorëzimi i mallrave është kryer në përputhje me 

kontratën. Në vijim të saj, CFCU ka realizuar kontrollin on the spot në datën 03.10.2018, 

check lista ka identifikuar shprehimisht se “Jo të gjitha produktet janë dorëzuar konform 

kontratës dhe jo të gjitha mallrat kanë patur përshkrimet e duhura sipas standardeve 

Europiane mbi vizualitetin dhe check-imin e  mallit”, por pa përcaktuar në komente se çfarë 

konkretisht ka munguar në këto produkte dhe vlera e mallit e cila nuk është dorëzuar”,e cituar 

edhe në refuzimin e shkresës së provisional acceptance nga Drejtoresha e Përgjithshme e 

CFCU në shkresën 871 datë 05.10.2018. Në vijim, sipaskontrollit të ardhshëm on the spot në 

datën 30.10.2018, të CFCU është plotësuar check lista përkatëse se pas kryerjes së 

verifikimeve dhe duke cituar se dorëzimi është kryer konform specifikimeve teknike dhe në 

sasinë konform kontratës së lidhur, por përsëri pa sqaruar se çfarë specifikisht nuk ishte në 

përputhje me kontratën në kontrollin e parë dhe çfarë hapash u ndërmorën nga kontraktori, 

dhe u pajis institucioni në kontrollin e dytë. Nga auditimi konstatohet se për pajisjet e 

dorëzuara pranë institucionit përfitues, pas kontrollit on the spot të kryer në fillim nga CFCU 

nuk rezulton të jetë përpiluar procesverbali i marrjes në dorëzim nga Ministria e Transportit 

dhe Infrastrukturës për pajisjet që sipas CFCU mungonin në kontrollin paraardhës, apo të jenë 

identifikuar përgjegjësitë për raportimin jo të saktë në raportin e parë për marrjen në dorëzim 

të mallit të përpiluar nga ky institucion. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi strukturat 

drejtuese të CFCU dhe strukturat IPA të institucioneve përfituese të projekteve IPA për 

mangësitë në hartimin e raporteve on the spot. 

 

21.1-Rekomandim: CFCU në bashkëpunim me institucionet përfituese të projekteve IPA, të 

marrë masat për realizimin korrekt të kontrollit “on the spot” në mënyrë që të raportohet saktë 

ecuria reale e kontratave me qëllim identifikimin në kohë të parregullsive dhe problemeve dhe 

duke prerë rrugën amendimeve të kontratave.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

21.2-Rekomandim: Veçanërisht në kontrollet on- the- spot të kryera për marrjen në dorëzim 

të mallrave dhe garantimin e përputhshmërisë së specifikimeve teknike të kontratave të 
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furnizimit, në rastet e identifikimit të mungesave/parregullsive, shoqërimin e tyre me raportin 

përkatës ku të paraqiten saktësisht këto parregullsi apo mungesat në mënyrë që të përcaktohen 

përgjegjësitë sipas rastit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

22.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në kontratat e nënshkruara IPA, 

përcaktohet se kontraktori duhet të dorëzojë raport progresin jo më vonë se 1 muaj pas 

përfundimit të 6-mujorit, por në marrëveshjet operacionale nuk përcaktohen afatet specifike 

për shqyrtimin dhe miratimit të këtij raporti nga SPO përpara miratimit nga CFCU. Si 

rezultat, janë evidentuar raste në të cilat aprovimi nga SPO është kryer në një kohë relativisht 

vonë krahasuar me datën e dorëzimit të raportit nga kontraktori, duke ndikuar edhe në 

periudhën e kryerjes së pagesës nga CFCU. Gjithashtu, edhe në rastet e zëvendësimit të 

ekspertëve pas dorëheqjes së atyre ekzistente, apo miratimin e non key experts për disa nën 

objektiva të veçantë, në rregulloret e brendshme dhe marrëveshjet operacionale nuk rezultojnë 

të përcaktohen afatet për miratimet përkatëse nga ana e institucioneve përfituese. Si rezultat, 

në disa projekte ditët e punës së ekspertëve jo kryesorë të angazhuar në kontratë janë disa 

herë më të ulëta se planifikimi, për shkak edhe të vonesave në miratimin/refuzimin ekspertëve 

nga kontraktori tek përfituesi. Në komunikimet me e-mail mes CFCU dhe SPO, në disa raste 

janë përcaktuar afatet kohore nga vetë menaxherët e projekteve IPA, me qëllim mos pengimin 

e vijueshmërisë së kontratës, por ato nuk janë marrë parasysh nga institucionet përfituese. Në 

këto kushte, rezultojnë se këto procedura shpesh herë zgjasin relativisht shumë kohë në disa 

institucione, duke rezultuar në shtyrjen e objektivave për rastet e miratimit të ekspertëve apo 

vonesa në lëshimin e faturave nga kontraktorët në rastet e miratimit të raporteve të progresit, 

trajtuar më sipër në këtë material. 

 

22.1-Rekomandim: CFCU, si strukturë përgjegjëse për monitorimin e kontratave, në 

bashkëpunim me NAO-n të marrë masat për rishikimin e marrëveshjeve mes saj dhe njësive 

IPA në institucionet përfituese me qëllim përcaktimin e afateve për kryerjen e miratimit të 

dokumentacioneve të ndryshme nga ana e SPO si raporte progresi, shqyrtim të kandidaturave 

të ekspertëve, etj. 

Menjëherë 

23.-Gjetje nga auditimi: Mungesa e përcaktimit të sanksioneve/masave në kontratë për afatet 

e kryerjes së pagesës së faturës së kontraktorit, në rastet e dorëzimit të raport progresit me 

vonesë nga ana e tij pranë SPO e më pas CFCU ka shkaktuar devijime në planifikimin e 

fluksit të parasë të përgatitur nga CFCU dhe fondeve të TVSH të alokuara nga buxheti i 

institucioneve përfituese. Nga auditimi u konstatua se pjesën më të madhe të kontratave të 

shërbimit, afati për dorëzimin e raport progresit të 6-mujorit është 1 muaj pas përfundimit të 

periudhës raportuese, por në disa raste evidentohen kontrata për të cilat ky kriter nuk është 

plotësuar nga kontraktuari, trajtuar më hollësisht në këtë raport. Si rezultat i këtyre vonesave, 

procesi pasues për verifikimin nga SPO dhe më pas CFCU për lëshimin më pas të faturës së 

shërbimit nga kontraktori realizohet në një periudhë më të vonshme se ajo e planifikuar, që në 

disa raste rezulton edhe përfshirjen e kësaj fature në pagesat e vitit pasardhës, duke sjellë një 

shpërndarje të transaksioneve jo në përputhje me planifikimin e fluksit, të cilat kushtëzojnë 

kërkesat për fonde pranë Drejtorisë së Fondit Kombëtar, si dhe planifikimin e TVSH-së që 

është buxhetuar nga institucionet përfituese të projekteve IPA. 

 

23.1-Rekomandim: CFCU, të marrë masat për identifikimin e rasteve në të cilat nuk është 

respektuar afati për dorëzimin e raport progresit në përputhje me kontratën, dhe adresimin e 

tyre pranë NAO-s, me qëllim analizimin rast pas rasti dhe nxjerrjen e përgjegjësive për 
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devijim të planifikimit buxhetor për efekt të TVSH-së së lidhur me kontratën, në buxhetin e 

miratuar të institucionit përfitues.   

Menjëherë 

 

24.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se në zbatim të Udhëzimit nr.10, datë 

09.03.2015, në të cilin përcaktohet roli i CFCU si strukturë përgjegjëse për kontraktimin dhe 

tenderimin për përgatitjen dhe dorëzimin pranë Fondit Kombëtar një parashikim/plan të 

koordinuar të fondeve të BE-së (IPA), bazuar në llogaritjet e tyre dhe në fazën e gjendjes së 

implementimit të programit/projektit sipas planit përkatës të prokurimit, statusin e zbatimit të 

programit, si dhe detyrimet e pagesave që rrjedhin nga kontratat e nënshkruara me 

kontraktorët/ përfituesit, duke respektuar rregullat PRAG të BE-së, sipas afateve të dorëzimit 

të kërkesave buxhetore afatmesme, sipas së cilit Drejtoria e Fondit Kombëtar kryen edhe 

parashikimin e fondeve të TVSH të pagueshme nga Buxheti i Shtetit sipas institucioneve 

përfituese. Nga krahasimi i vlerave të parashikuara nga CFCU mbi nivelin e pagesave në rang 

projektit duke përllogaritur TVSh respektive me kursin mesatar vjetor për vitin 2017 dhe 

2018, dhe realizimin e pagesave faktike për TVSh për çdo projekt, rezultojnë diferenca të 

konsiderueshme, vetëm për vitin 2017 realizimi i pagesave të TVSH paraqitet në masën 46% 

kundrejt planifikimit nga CFCU (1,770 mijë euro më pak) ndërsa për vitin 2018 paraqitet në 

masën 49% (ose 2,312 mijë Euro më pak). Planifikimi në nivele disa herë më të larta se 

realizimi faktik, ndikon fondet e dedikuara për TVSh-në në buxhetet përkatëse; dhe në rastet 

kur planifikimi është disa herë më i ulët shkakton vonesa në likuidimin e TVSh-së për shkak 

të mungesës së fondeve disponibël. 

Nga auditimi konstatohet se për Kontratën e Shërbimit “Përmirësimi i sistemit të 

informacionit Statistikor”, më përfitues INSTAT kontraktori nuk është i regjistruar, si rezultat 

CFCU ka aplikuar autofaturimin. Konstatuam se për faturën nr. 4 datë 20.11.2018 vlera 

respektive e faturuar është 6 milionë lekë, por për shkak të mungesës së fondeve disponibël 

është kryer transferimi i fondeve vetëm për vlerën e TVSh-së prej 1,671 mijë lekë e cila është 

paguar në 12.12.2018, dhe vlera prej 4,440 mijë lekë ka mbetur e papaguar në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve deri në fund të periudhës objekt auditimi. Gjithashtu u konstatuan 

vonesa në kryerjen e pagesave të TVSh sipas faturave të dorëzuar për kontraktorët, për shkak 

të mungesës së fondeve disponibël nga institucionet përfituese, gjithsej 14 raste. 

Nga auditimi u konstatua se CFCU është pajisur me Nipt për të aplikuar faturat reverse charge 

(autofaturim). Konstatuam se për IPA 2015 për kontratën “Përgatitja e Dosjes së Tenderit për 

“Vendosjen e zgjidhjeve kompjuterike për të mundësuar implementimin e një sërë 

komponentëve dhe mekanizmave të kontrollit” nuk është kryer autofaturimi i pagesës së 

TVSH për projektin, pas pagesës së fondeve IPA në shumën 4000 Euro në 12.12.2018. Për 

kontratën e përfunduar “Rishikim i Specifikimeve Teknike dhe Përgatitja e Dosjes së Tenderit 

për kontratën e furnizimit “Upgrade of Albanian Governement Gateway”, rezulton se 

parapagesa është likuiduar për fondet IPA në vlerën 22,056 Euro më 21.07.2017 por nuk 

rezulton të jetë përpiluar fatura reverse charge për këtë transaksion.  

Nga auditimi u konstatua se praktikat e kontratave të furnizimit për kontraktorët e 

parregjistruar në Shqipëri, rezultojnë të pa analizuara saktë lidhur me faturën e mallit për të 

cilën është objekt i detyrimeve në doganë në momentin e importit. Nga fatura për shërbime të 

tjera për të cilat CFCU aplikon reverse charge rezulton se vlera e mallit e raportuar në 

deklaratën doganore është vlera në total e projektit, e përbërë përveç mallit në doganë, edhe 

nga shërbime të tjera, kosto trajnimi,etj; e evidentuar në kontratën e furnizimit “Përmirësimi i 

sigurisë rrugore”. 

 

24.1-Rekomandim: Sektori i Menaxhimit Financiar pranë CFCU, të përgatisë një udhëzues 

për trajtimet fiskale të cilat kanë implikime në realizimin e pagesave të kontraktorëve nën 
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programet IPA por edhe ato të Bankës Botërore. Të bashkëpunohet me strukturat e DPT për 

vlerësimin sa më të saktë të situatave dhe trajnimin e punonjësve të strukturave të menaxhimit 

financiar pranë CFCU 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

24.2-Rekomandim: CFCU në bashkëpunim me institucionet përfituese dhe kontraktorët, të 

marrin masat për shmangien e vonesave në dorëzimin dhe aprovimin e raporteve të 

ndërmjetme në mënyrë që të mos ketë devijime/vonesa në deklarimin dhe pagimin e TVSH-së 

për periudhën në të cilën është kryer shërbimi/malli/punimi. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

25.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Sektori i Menaxhimit Financiar të 

Fondeve IPA pranë CFCU, nuk ka ndjekur një procedurë të standartizuar lidhur me rastet e 

mos pranimit të një pjese të shërbimit/mallit të faturuar (credit note). Kemi konstatuar se 

procesi në disa praktika ështëtepër i gjatë për shkak të komunikimit dhe dakortësinë e këtyre 

faturave me kontraktorin, duke sjellë kështu edhe vonesa në kryerjen e pagesës, pavarësisht se 

vlera e credit note është një përqindje e ulët krahasuar me vlerën totale të pagesës.  

Më hollësisht, për Kontratën e Shërbimit “Rritja e standardeve të sigurisë rrugore” janë 

identifikuar parregullsitë në pagesat e kryera në faturën paraprake, duke përllogaritur 5 ditë 

pune për Team Leader përpara datës së commercial order, por duke komentuar se vlera 

respektive e tyre prej 3,600 Euro do të zbritet në faturën e ardhshme, ndërsa në rastin e 

Kontratës së Shërbimit “Mbështetje për Arsimin, Formimin Profesional dhe Trajnimin në 

Shqipëri“, pas dorëzimit të faturës në datën  05.10.2017, pas kontrolleve të kryera nga CFCU 

është kërkuar aplikimi credit note për vlerën 2,500 Euro, dhe për këtë kontraktori ka lëshuar 

faturën e re për credit note në  21.02.2018, për të vijuar më tej me pagesën në 24.04.2018 për 

pjesën IPA. Gjithashtu, pas miratimit të final report të kësaj kontrate, kontraktori ka dorëzuar 

faturën për shërbimin e kryer në periudhën finale në vlerën 123,663 Euro në 16.07.2018, dhe 

pas kontrolleve janë identifikuar shërbime të pajustifikuara për tu paguar, për të cilat është 

kërkuar aplikimi i credit note në vlerën 4,237 euro, e cila është dorëzuar nga kontraktori në 

23.10.2018, por në tejkalim të afateve ka mbetur e papaguar.  

Për Kontratën e Shërbimit “Forcimi i Laboratorëve të Sigurisë Ushqimore”, konstatohet se 

pagesa e fundit për periudhën objekt auditimi, konkretisht e datës 26.11.2018 për të cilën 

vlera finale pas aplikimit të credit note është 305,255 Euro, rezulton të jetë e paguar pjesërisht 

(në vlerën 152,627 Euro), në tejkalim të afatit për likuidimin e saj (2 muaj pas credit note të 

dytë). Në credit note e aplikuara për këtë pagesë, është përfshirë edhe vlera prej 2,785 Euro e 

cila lidhet me një shërbim të kryer në 25.07.2016, dhe e identifikuar nga Audit Authority dhe 

e lënë si rekomandim në 25.07.2017. 

 

25.1-Rekomandim: CFCU të marrë masat për përcaktimin e saktë të procedurave që do të 

ndiqen në rastet e identifikimit të parregullsive në faturë, momentin në të cilin do të paguhet 

fatura, afatet për aplikimin e faturave rregulluese (credit note) nga kontraktori, në mënyrë që 

të unifikohet procesi dhe standardi në trajtimin e njëjtë të kontraktorëve. 

Menjëherë 

26.-Gjetje nga auditimi. Nga auditimi u konstatua se pavarësisht raportimit të vazhdueshëm 

pranë Drejtorisë së Fondit Kombëtar mbi parashikimin e fluksit të parasë nga CFCU, nga 

krahasimi i vlerave të planifikuara në fillim të vitit apo edhe atyre të rishikuara në muajin 

qershor, rezulton se ekzistojnë diferenca të konsiderueshme në realizimin e pagesave 

krahasuar me planin përkatës për periudhën objekt auditimi. Referuar faktit se ky planifikim 

shërben si bazë kryesore për Drejtorinë e Fondit Kombëtar për të përcaktuar vlerat e fondeve 
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të TVSH-së për fondet IPA të cilat duhet të përfshihen në buxhetet përkatëse të institucioneve 

përfituese të projekteve, planifikimi në nivele disa herë më të larta se realizimi faktik, ndikon 

në mos shfrytëzimin e mundësive të financimit të dedikuara për TVSh-në në buxhetet 

përkatëse; dhe në rastet kur planifikimi është disa herë më i ulët shkakton vonesa në 

likuidimin e kontraktorëve për shkak të mungesës së fondeve disponibël.Nëse i referohemi 

kontributit të Komisionit Europian (fondet IPA), çdo disbursim i KE qëndron në llogarinë e 

Bankës së Shqipërisë të aksesueshme nga Fondi Kombëtar, për tu përdorur për kryerjen e 

pagesave nga CFCU në llogaritë e kontraktorëve, pavarësisht periudhës në të cilën kryhen 

pagesat, pasi ky fond nuk planifikohet në nivel vjetor. E kundërta ndodh në rastin e TVSH-së 

të pagueshme nga Buxheti i Shtetit, ku çdo institucion sipas planifikimit të kryer nga CFCU 

për pagesat e pritshme në bazë të kontratave IPA, duhet të buxhetojë vlerat e TVSh që do të 

paguhen gjatë vitit. Nga auditimi konstatohet se në disa raste Sektori i Menaxhimit financiar, 

në përllogaritjen e fluksit të parasë nuk ka marrë në konsideratë vlerën e zbritshme të pagesës 

së parafinancimit, në momentin kur sipas kontratës kjo vlerë do të zbritet.Gjithashtu, për 

shkak të vonesave në procedurat e aprovimit të raporteve të progresit nga institucionet 

përfituese, dhe më pas nga CFCU, ky proces në disa raste ka rezultuar relativisht i gjatë, kur 

edhe përse nuk janë konstatuar vonesa në pagesë (sepse fatura dorëzohet nga kontraktori pas 

miratimit të raportit), periudha për të cilën ishte planifikuar kjo pagesë shtyhet për vitin e 

ardhshëm, dhe si rezultat fondet e TVSh digjen për vitin sipas së cilit janë buxhetuar. Në këto 

kushte, në rastet kur këto pagesa nuk realizohen sipas planifikimit të duhur, fondet e TVSh të 

planifikuara në nivele tepër të larta krahasuar me faktin, do të digjen, duke krijuar kështu 

bllokimin e fondeve të cilat mund të ishin përdorur për pagesa apo investime të tjera. Më 

hollësisht, për vitin 2017 realizimi i pagesave për fondet IPA kundrejt planifikimit 

përllogaritet në total 55 % për të gjithë programet, ose 7,462 mijë Euro më pak se plani; dhe 

për vitin 2018 realizimi i pagesave kundrejt planit përllogaritet në masën 30%, ose 15,717 

mijë Euro më pak se plani. 

 

26.1 Rekomandimi: Sektori i Menaxhimit Financiar pranë CFCU, të marrë masat për 

kryerjen e përllogaritjeve sa më reale mbi vlerën e pagesave të kontratave, në mënyrë që të 

shmanget praktika e përfshirjes në pagesat e ndërmjetme edhe e vlerës së parapagesës që 

duhet të zbritet në faturat e periudhës objekt planifikimi, që rezulton edhe në rritjen e buxhetit 

të planifikuar për TVSh nga institucionet përfituese të projekteve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

27.-Gjetje nga auditimi:Nga auditimi u konstatuan mangësi në hartimin e planit të trajnimit 

dhe numrit të trajnimeve të kryera për stafin e projekteve IPA pranë institucioneve përfituese 

të projekteve, e reflektuar kjo edhe në mungesën e kapaciteteve të tyre në hartimin e termave 

të referencës dhe monitorimit të kontratës. Në funksion të pikës dhe të VKM nr. 299, datë 

23.5.2018 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve  të tjerë”, në të 

cilën citohet se CFCU është përgjegjëse për “Ofrimin e trajnimeve të vazhdueshme për 

institucionet përfituese lidhur me proceset e prokurimit dhe të monitorimit të zbatimit të 

kontratave e të projekteve sipas rregullave të donatorëve”, në përshkrimet e pozicioneve të 

punës ky detyrim është shprehur sipas detyrave funksionale të tjera, ku citojmë Përgjegjësinë 

e Sektorit të Menaxhimit Financiar, ku sipas çështjes V, pika C.10  thuhet se “Përgatit dhe 

organizon trajnime për institucionet përfituese lidhur me menaxhimin e projekteve sipas 

rregullave të donatorëve”, apo Përgjegjësi i Sektorit të Vlerësimit dhe Kontraktimit, sipas 

çështjes V, pika C. 11 “Përgatit dhe organizon trajnime për institucionet përfituese lidhur me 

menaxhimin e projekteve sipas rregullave të donatorëve”, apo edhe pozicione të tjera. Gjatë 

verifikimeve të kryera në institucionet përfituese të projekteve IPA nga Sektori i Sigurimit të 

Cilësisë dhe Kontrollit, u konstatua se një nga problematikat e ndeshura më shpesh në këto 
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kontrolle, është edhe mungesa e trajnimit/kualifikimit të duhur të stafit përgjegjës për 

monitorimin e fondeve IPA, në institucione të cilat rezultojnë se kanë përthithur një pjesë të 

konsiderueshme të këtyre fondeve. Më hollësisht, në vizitën on the spot të kryer në 

institucionin e AKSHI-t, nga Sektori i Sigurimit të Cilësisë dhe Kontrollit është vlerësuar se 

kontrata nga e cila do të përfitonte ky institucion “Upgrade of Albanian Government 

Gateëay”, nuk do të mundte të kontraktohej në kohën e duhur, për shkak të largimit nga 

pozicioni i kreut të IPA-s, si dhe mungesa e trajnimeve dhe njohurive të stafit për procedurat 

e PRAG-ut.  

Institucionet dorëzojnë një kopje të Regjistrit të Nevojave të Trajnimit pranë CFCU, (në 

gjetjet e konstatuara nga Sektori i Sigurimit të cilësisë dhe kontrollit identifikohen rastet ku ky 

regjistër nuk është dorëzuar nga institucioni përkatës) dhe në vijim të tij CFCU nuk rezulton të 

kryejë një konsolidim të këtyre nevojave me qëllim përgatitjen e një plani trajnimesh në 

përputhje me këto kërkesa. Sipas observacionit grupit të auditimit i janë vendosur në 

dispozicion plani i aktivitetit të trajnimit të zhvilluar pranë ASPA-s në dy cikle trajnimi 15 

ditor. Megjithatë, në kushtet kur institucione të ndryshme nuk rezultojnë të suksesshme në 

dorëzimin në kohë të dosjeve të tenderimit, apo procedurat e ndjekura për mbikëqyrjen e 

kontratave nuk arrijnë të identifikojnë në kohë parregullsi apo vonesa në implementimin e 

tyre nga njësitë IPA, evidentohet nevoja për kryerjen e një numri më të madh të trajnimeve 

nga CFCU në këto njësi, dhe asistimin nëpërmjet trajnimeve të njësive më problematike.  

 

27.1-Rekomandim: CFCU të marrë masat për kryerjen e trajnimeve në bazë të nevojave 

specifike në njësitë më problematike, lidhur me procedurat e tenderimit apo monitorimit të 

kontratës dhe asistimin e tyre në rastet kur këto njësi rezultojnë jo efektive në përdorimin e 

kohës në dispozicion për përgatitjen e dosjes së tenderimit, apo reflektojnë dobësi në 

monitorimin e saktë të progresit të projektit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

28-Gjetje nga auditimi:Nga auditimi janë konstatuar pasaktësi në raportimin e financimeve 

të huaja në Drejtorinë e Borxhit dhe MFE për shkak të klasifikimit të të gjithë shpenzimeve 

me financim të huaj si investime kapitalepër vitin 2017 Investimet Kapitale me Financim të 

Huajnë Tabelën e Treguesve Fiskalë të Konsoliduar janë mbivlerësuar në shumën 4,569 mijë 

Euro dhe për vitin 2018 në shumën 3,253 mijë Euro.Nga auditimi konstatohet se në 

raportimet e kryera për projektet e konsulencës dhe furnizimit, pavarësisht se në planifikimin 

e buxhetit përkatës sipas kontratës dhe rimbursimi për pagesa nga CFCU kryhet në mënyrë të 

detajuar, pra duke ndarë shpenzimet për ekspertë në bazë të ditëve të punës, nga shpenzimet 

incidentale (printime, fotokopje, akomodim, transport, bileta pjesëmarrjeje, përkthim, 

kancelari, etj) dhe shpenzimet e audituesit të jashtëm (për certifikim të shpenzimeve të 

periudhës), raportimi në Drejtorinë e Thesarit kryhet duke raportuar të gjithë shpenzimet për 

vitin ushtrimor në total si investime kapitale, pavarësisht detajimeve të tyre.. 

Shumat e deklaruara si investime kapitale, faktikisht janë të angazhuara në shpenzime 

operative, dhe si pasojë e klasifikimit jo të duhur në llogarinë kontabël, treguesit e 

investimeve mbivlerësohen që në kërkesën fillestare në bazë të planifikimit të tyre, e deri në 

raportimin e këtyre fondeve sipas natyrës ekonomike të përdorimit, pavarësisht se në 

kontratat përkatëse fondet e buxhetuara janë të ndara në bazë të natyrës së përdorimit të 

këtyre fondeve, dhe si pasojë raportimi i kuantifikuar në vlerë. Për vitin 2017 janë kryer në 

total pagesa në vlerën 9,244,295 Euro, të konvertua sipas kursit përkatës të këmbimit në 

momentin e raportimit pranë Drejtorisë së Thesarit në MFE, në vlerën 1,142,562 mije lekë, 

nga të cilat 815,611 mijë lekë nën llogarinë 231 dhe 326,951 mijë lekë nën llogarinë 230. Në 

mënyrë të detajuar, sipas verifikimit të kryer në hollësi të projekteve të kontraktuara dhe 

likuiduara nga CFCU rezultojnë se këto pagesa përbëhet nga shpenzime për ndërtime në 

vlerën 4,675,082 Euro, shpenzime për ditët e punës së ekspertëve të kontraktuar në vlerën 
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4,511,153 Euro, pagesa për shpenzime të paparashikuara/incidentale që konsistojnë në pagesa 

akomodimi, dieta, bileta udhëtimi, konferenca etj në vlerën 38,810 Euro dhe pagesa për 

audituesit e jashtëm të kontraktuar nga ekspertët për certifikimin e shpenzimeve të periudhës 

në vlerën 19,250 Euro. Pra, në total vlera e cila duhet të ishte deklaruar si investim kapital për 

vitin 2017 është 4,675,082 Euro, dhe pjesa tjetër e shpenzimeve  në total 4,569,213 Euro 

lidhet me pagesa për ditët e punës të ekspertëve të angazhuar në projekte, shpenzime 

udhëtimi/dieta, dhe pagesa për audituesit e jashtëm të kontraktuar.  

Për vitin 2018 janë kryer në total pagesa në vlerën 10,677,760 Euro, të konvertua sipas kursit 

përkatës të këmbimit në momentin e raportimit pranë Drejtorisë së Thesarit në MFE, në 

vlerën 1,305,095 mije lekë, nga të cilat 1,153,045 mijë lekë nën llogarinë 231 dhe 152,049 

mijë lekë nën llogarinë 230. Në mënyrë të detajuar, sipas verifikimit të kryer në hollësi të 

projekteve të kontraktuara dhe likuiduara nga CFCU rezultojnë se këto pagesa përbëhet nga 

shpenzime për ndërtime në vlerën 4,537,047 Euro, shpenzime për ditët e punës së ekspertëve 

të kontraktuar në vlerën 2.887.216 Euro, për furnizim me pajisje në kuadër të kontratave të 

lidhura në vlerën 3,008.304 Euro, pagesa për shpenzime të paparashikuara/incidentale që 

konsistojnë në pagesa akomodimi, dieta, bileta udhëtimi, konferenca etj në vlerën 189,295 

Euro dhe pagesa për audituesit e jashtëm të kontraktuar nga ekspertët për certifikimin e 

shpenzimeve të periudhës në vlerën 55,894 Euro.  Pra në total, vlera e cila duhet të ishte 

deklaruar si investim kapital është 7,424,263 Euro, dhe pjesa tjetër e shpenzimeve në total 

3,253,497 Euro lidhet me pagesa për ditët e punës të ekspertëve të angazhuar në projekte, 

shpenzime udhëtimi/dieta, dhe pagesa për audituesit e jashtëm të kontraktuar.  

 

28.1-Rekomandim: CFCU, në bashkëpunim me Drejtorinë e Fondit Kombëtar dhe 

Drejtorinë e Thesarit dhe Borxhit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, të marrin masat 

për raportimin e drejtë tëshpezimeve të vitit të projekteve IPA për efekt të treguesve fiskal, 

duke reflektuar vlerën e saktë të investimeve të huaja në rritje të aktiveve 

Menjëherë 

29.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimi janë konstatuar pasaktësi në raportimin e investimeve 

kapitale me financim të huaj për shkak të përfshirjes jo të drejtë të vlerës sëparadhënies, në 

këtë raportim pavarësisht se investimi nuk është kryer. Të njëjtën problematikë e ndeshim 

edhe në trajtimin e garancive të punimeve. Më hollësisht: 

Nga auditimi konstatohet se për projektin “Ndërtimi i ujësjellës-kanalizime Vlorë faza II”, 

sipas IPA 2012, për periudhën 2016-2017, pagesat e kryera nuk përfshijnë pjesën e garancisë, 

pasi bazuar në kushtet e kontratës, garancia e punimeve do të mbahet deri në një limit prej 

387,060 Euro, vlerë kjo e arritur me situacionin e punimeve nr.12, datë 14.11.2017 dhe 

raportimi nga CFCU për këto pagesa pranë Drejtorisë së Fondit Kombëtar është kryer duke 

identifikuar edhe vlerën e investimit të përfunduar për çdo pagesë duke përfshirë garancinë. 

Raportimi i investimeve kapitale me financim të huaj në pasqyrën e treguesve fiskal kryhet në 

bazë të pagesave të kryera për projektin, dhe jo në bazë të investimit të përfunduar (i cili 

përfshin garancinë), regjistrimi i të cilit në kontabilitetin e CFCU kryhet konform Standardeve 

te Kontabilitetit, pra duke përfshirë vlerën e garancisë. Si rezultat, për raportimin e vitit 2019, 

periudhë në të cilën ky projekt ka përfunduar dhe nuk ka patur investime të reja, raportimi në 

treguesit fiskal do të përfshijë vlerën e garancisë së punimeve që do të çlirohet, duke rritur në 

mënyrë artificiale vlerën e investimeve kapital në pasqyrën e treguesve fiskal. Për sa trajtuar, 

vlera e garancisë, pavarësisht kryerjes së investimit sipas faturave të dorëzuara nuk raportohet 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit si një investim i kryer, pasi bazohet në pagesat e 

kryera, duke ulur në këtë mënyrë më pa të drejtë realizimin e Investimeve Kapitale me 

Financim të Huaj për vitin 2016 në vlerë 114,006 Euro dhe në vitin 2017 në vlerë 273,054 

Euro. Si përfundim konkludojmë se, si rezultat i mos raportimit të saktë të realizimit të 

Investimeve Kapitale me financim të Huaj pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit, për 
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shkak të raportimit i cili nuk përfshin garancinë së punimeve të investimeve që aktualisht 

është një investim i realizuar, Investimet Kapitale me Financim të Huaj në Tabelën e 

Treguesve Fiskalë të Konsoliduar për vitin buxhetor 2017 janë nënvlerësuar në vlerën 114 

mijë Euro,dhe për periudhat në vijim, në raportimin për 2019 kur kjo garanci të çlirohet në 

mbyllje të projektit, vlera prej 387,060 Euro do të raportohet si investim i kryer në vitin 2019, 

duke rritur kështu artificialisht llogarinë e  investimeve kapitale qe faktikisht janë kryer 

përgjatë 2017. 

Gjatë auditimit të projekteve me financim të huaj, u konstatuan se në raportimin e kryer për 

efekt të treguesve fiskal, Drejtoria e Fondit Kombëtar ka kryer raportimin në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Thesarit në MFE duke u bazuar në pagesat e kryera dhe lëvizjet e gjendjes së 

llogarisë në Bankën e Shqipërisë, pavarësisht se CFCU kryen raportim të pagesave, bazuar në 

llojin e tyre duke identifikuar pagesat e kryera për parafinancim. Referuar kushteve të 

kontratës, parafinancimi kryhet në fillim të implementimit të projektit, me kërkesë të 

kontratorit dhe sipas termave përkatëse, përcaktohet dhe momenti që ky parafinancim do të 

zbritet në faturat e ndërmjetme të dorëzuara, që përkojnë me momentin kur investimi është 

kryer realisht. Raportimi i parapagesave si investime të kryera rrit artificialisht vlerat e 

investimeve të raportuara, si dhe nuk garanton siguri për kryerjen e investimit në periudhat e 

mëvonshme. Më hollësisht, nëse i referohemi kontratës në IPA 2015, për “Rishikim të 

Specifikimeve Teknike dhe përgatitjes së Dosjes së tenderit për kontratën e furnizimit 

“Upgrade of Albanian Government Gateway”, me vlerë 36,760 Euro është kryer parapagesa 

në masën 60% të kontratës, pra 22.056 Euro sipas faturës 27.06.2017, por për shkak të 

ndërprerjes së kësaj kontrate, në 05.12.2018 janë kthyer nga kontraktori 5,945 Euro të 

transferuara me paradhënien por nuk janë kryer realisht si shërbim nga kontraktori që do të 

përkthehej në investim. Nëse i referohemi raportimit të treguesve fiskal, për vititn 2017 janë 

raportuar investime të cilat faktikisht nuk kanë ndodhur, dhe për vitin 2018 do të 

përktheheshin në të ardhura, nëse i referohemi gjendjes se llogarisë në banke për këtë projekt.  

Një tregues tjetër për pasaktësinë në raportimin e vlerës së investimeve të huaja, është edhe 

projekti SMEI, i pezulluar, në të cilin parapagesa prej 395,088 Euro, datë 14.06.2017 është 

raportuar si investim për vitin 2017, dhe në faturën e fundit pas vendimit për pezullimin e 

disbursimit të fondeve nga BE, vlera e faturës është 421,140 Euro që do të përktheshin në 

investime të kryera faktikisht në vitin 2018, por pas zbritjes së parapagesës për këtë faturë, 

raportimi për efekt të treguesve fiskal për vitin 2018 për këtë projekt është kryer vetëm për 

diferencën, pra 26,052 Euro. 

 

29.1-Rekomandim: CFCU, në bashkëpunim me Drejtorinë e Fondit Kombëtar dhe 

Drejtorinë e Thesarit dhe Borxhit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, të marrin masat 

për të kryer raportimin e saktë të projekteve (pjesa e parapagimeve dhe garancisë) në 

pasqyrën e treguesve fiskal bazuar në vlerën reale të investimit të përfituar, duke shmangur 

mbivlerësimin apo nënvlerësimin në periudhat e ndryshme të raportimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

C. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE NGA 

SHPENZIME TË REALIZUARA NË KUSHTE TË PALIGJSHMËRISË 

NË PROCEDURAT E PROKURIMIT DHE PARREGULLSIVE NË 

MENAXHIMIN FINANCIAR DHE SISTEMET E KONTROLLIT 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Kontrata “Ngritje e Kapaciteteve për 

Ministrinë e Evropës dhe Punët e Jashtme dhe Ministrive të Linjës, për përgatitjen e procesit 

të negociatave dhe përafrimit ligjor”, me vlerë 1,975,440 Euro,procedurat e prokurimit të së 
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cilës kanë përfunduar në datën 02.12.2016 paraqitet “e pezulluar”, fakt ky i cilësuar edhe në 

projektraportin e dorëzuar nga grupi i audititmit. Gjatë takimit përmbyllës, në datë 

07.07.2019, realizuar pranë zyrave të KLSH me subjektin e audituar, u vumë në dijeni nga 

stafi i pranishëm i CFCU se statusi aktual i kontratës ishte “e terminuar”, status i cili 

shoqërohet me mos njohjen e shpenzimeve të kryera nga ana e delegacionit të Bashkimit 

Europian deri në momentin e kësaj vendimmarrje, vlerë që në rastin konkret rezulton në 

shumën 1,013,688 Euro (konvertuar në 121.7 milionë lekë)27.Vënë në dijeni të këtij fakti, 

grupi i auditimi kërkoi informacione dhe dokumentacion shtesë mbi të cilat bazohej terminimi 

i kontratës së mësipërme, përshkruar sa më poshtë vijon: 

1. Procedurat e prokurimit tëKontratës “Ngritje e Kapaciteteve për Ministrinë e Evropës dhe 

Punët e Jashtme dhe Ministrive të Linjës, për përgatitjen e procesit të negociatave dhe 

përafrimit ligjor”, me fond të miratuar 2,000,000 Euro, kanë përfunduar në datën 02.12.2016. 

Nga dokumentacioni i disponuar konstatohet se nëraportin e vlerësimit, kanë kaluar në fazën e 

short list-imit 8 ofertues.Në përfundim të kësaj procedure Komisioni i Vlerësimit ka shpallur 

fitues ERC SA, sipas raportit të vlerësimit datë 02.12.2016. Nga dokumentacioni i vënë në 

dispozicion konstatohet se në dosje ka patur edhe ankesa nga ofertues jo fitues, lidhur me 

procedurat e prokurimit të kësaj kontrate. Më hollësisht, në datën 12.12.2016, BS Eu ka 

dorëzuar kërkesën për të kërkuar sqarim për refuzimin e kandidaturës duke cilësura si 

vlerësim jo të drejtë eksperiencën e ekspertit. Nga ana tjetër, ERS ka dorëzuar kërkesa për 

sqarim në datat 15.12.2016, 07.01.2017, 24.02.2017, në të cilat kërkohet sqarim mbi 

vlerësimin e ekpseriencën të ekspertit nr.3 sipas TOR, duke pretenduar përputhshmërinë e 

eksperiencës së ekspertit me termat e kontratës, dhe duke shprehur se vendimi  i CFCU është 

ipabazuar dhe i pajustifikueshëm. Ndërkohë kandidati tjetër GIZ ka dorëzuar kërkesapër 

sqarim për procedurat e prokurimit referuar shkresave datë 06.12.2016, 13.12.2016, 

23.12.2016 duke u shprehur se informacionet e dhëna nga CFCU për refuzimin e kandidaturës 

janë në mospërputhje me parimet e PRAG. Drejtori i Përgjithshëm i CFCU, në cilësinë e 

autoritetit kontraktues, në vijim të ankesave ka ndjekur procedurat e shqyrtimit duke bërë me 

dije në përgjigjet e dhëna rast pas rasti, përfaqësuesin e Delegacionit të BE, ZKA, dhe në 

rastin e ankesës së GIZ edhe rimbledhjen e komisionit të vlerësimit të ofertave. Në përfundim 

të këtyre korrespondecave nuk rezulton të ketë patur ndryshim në qëndrimin e komisionit të 

vlerësimit të ofertave për përzgjedhjen e ofertës fituese.  

Kontrata “Ngritje e Kapaciteteve për Ministrinë e Evropës dhe Punët e Jashtme dhe 

Ministrive të Linjës, për përgatitjen e procesit të negociatave dhe përafrimit ligjor”, me vlerë 

1,975,440 Euro ka vijuar me ERC S.A, të shpallur fitues nga CFCU më datë 02.12.2016. 

Grupi i auditimit vlerësoi dokumentacionet e vënë në dispozicion, nga ku rezulton se 

delegacioni i BE ka kërkuar për verifikim procedurën e prokurimit në kuadër të kontrolleve ex 

post të procedurave të prokurimit në datën 22.05.2017. Dokumenta të vendosura në 

dispozicion nga CFCU në datën 18.08.2017. 

Delegacioni i BE, sipas shkresës datë 30.05.2018, ka përcjellë raportim ex-post me vlerësimin 

final “rejected”28, për shkak të disa pasaktësive të evidentuara në raportin respektiv duke 

kërkuar shpjegim nga CFCU, si autoritet kontraktues i fondeve IPA. Në vijim të saj, CFCU ka 

dërguar shpjegimet drejt delegacionit, më datë 11.06.2018 për cdo cështje të ngritur nga 

komisioni, duke u shprehur në finale të materialit se vlerësimi i komisionit të prokurimit ka 

qenë i drejtë.  

Me memon e datës 20.06.2018, Drejtori i përgjithshëm i CFCU ka njoftuar zv.Ministrin e 

Financave dhe Ekonomisë në cilësinë e Zyrtarit Kombëtar Autorizues për statusin paraprak të 

delegacionit “rejected”, duke theksuar se nëse nuk do të njihen procedurat e kontratës nga 

                                                           
27Kursi i kembimit 1 euro =120 lekë 
28The evaluation report is rejected for the folloëing reasons: quality of the submitted documents, EUD needs 

additional justification on legality, regularity. 
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delegacioni mund të përballemi me një vendim për pezullimin e financimit dhe do të kërkohet 

ndjekja e procedurave të rimbursimit nga buxheti i shtetit kundra Komisionit Europian për 

shumën e paguar ndaj kontraktorit, dhe mbulimin e pjesës tjetër të kontratës së mbetur 

kundrejt kontrakorit, në rast se palët do të vendosin për vazhdimësinë e këtyre aktiviteteteve. 

Në datën 29.06.2018, deri në pritje të vendimit final të Delegacionit të BE është vendosur nga 

Drejtori i Përgjithshëm i CFCU, pezullimi i përkohshëm të kontratës për 90 ditë,sipas nenit 35 

“Pezullimi i Kontratës”, paragrafi 35.2, i Termave të Përgjithshëm të Kontratës. Deri në këtë 

kohë rezultojnë të kryera pagesa ndaj kontraktorit në shumën 987,632 Euro. 

Me shkresës 354, prot. datë 06.08.2018 nga delegacioni ka mbërritur përgjigjja finale për 

refuzim nga kontrolli ex post,e cila i ka qëndruar vlerësimit të mëparshëm, duke konkluduar 

me status refuzim raport vlerësimin ex post. 

Pas marrjes së vendimit final nga delegacioni, me shkresën nr. 678/1, prot. datë 14.08.2018 

është njoftuar zv.Ministri i Financave dhe Ekonomisë në cilësinë e Zyrtarit Kombëtar 

Autorizues, në për refuzimin e kontrollit ex post të delegacionit.  

CFCU me shkresën nr.703, prot datë 20.08.2018 pas marrjes së vendimit për refuzimin e 

raport vlerësimit, në përgjigjen e komenteve të delegacionit ka theksuar se ky është rasti i parë 

i një kontrolli që konkludon me refuzim, duke tentuar një përpjekje për të negociuar masën e 

rikuperimit dhe duke e konsideruar atë si një masë ekstreme për rastin (referuar me raste të 

ngjashme nga praktikat e financimeve të BE ku masa e rikuperimit varion në masën 25%). Ky 

argumentim nuk është pranuar nga Delegacioni. 

Shkresa e delegacionit datë 28.09.2018 ka përcaktuar se për shkak të parregullsive të 

identifikuara në kontrollin ex post, duhet të kryhet kthimi i fondeve në masën 100%, 

duke shpjeguar dhe konfirmuar se kushtet e situatave me pa rregullsi me impakt 

financiar të njohur sikundër është vlerësuar ky rast, shuma e paguar te kontraktori JV 

ERC Greece në bazë të kontratës të nënshkruar nga kontraktori në 27.12.2016 me afat 

përfundimi 5.2.2019, vlera e paguar prej 1,013,688 Euro është e pavlefshme për pagesë 

nga BE. 

Me shkresën nr. 703/2, prot. datë 11.10.2018 është njoftuar Kreu i Njësisë IPA në Ministrinë 

e Europës dhe Punëve të Jashtme, për faktin se kontrata nuk do të financohet më nga 

Komisioni Europian dhe në bazë të marrëveshjes operacionale, i është kërkuar opinion si 

institucion përfitues i kontratës për vijimësinë e kontratës. Në përgjigje e NJIPA me shkresën 

nr. 15996 prot datë 16.10.2018 është kthyer përgjigje se Ministria vazhdon të ketë të njëjtin 

interes për kontratën, por për sa i përket termave dhe cështjeve kontraktuale, është përgjegjësi 

e CFCU vendimarrja.  

CFCU ka njoftuar kontraktorin për ndërprerjen e kontratës në datën 22.10.2018, bazuar 

nëNenin 36 “Terminimi i Kontratës” në Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. 29 

Pas njoftimit të NAO-s, është iniciuar një auditimi i brendshëm nr.2011/3 datë 18.01.2019, 

sipas urdhrit nr.333, datë 11.12.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për 

mbikëqyrjen e procedurës së prokurimit të një kontrate”,ku në përfundim të vlerësimeve të 

kryera në procedurat e prokurimit të kontratës “Ngritje e Kapaciteteve për Ministrinë e 

Evropës dhe Punët e Jashtme dhe Ministrive të Linjës, për përgatitjen e procesit të 

negociatave dhe përafrimit ligjor”, është konkluduar se:  

Komisioni i Vlerësimit ka shkelur rregullat dhe procedurat në vlerësimin e kontratës, duke 

skualifikuar kandidatë të vlefshëm dhe në kundërshtim me parimin e barazisë dhe 

mosdiskriminimin, transparencës dhe proporcionalitetit. 

                                                           
29(l) after the award of the contract, the award procedure or the performance of the contract proves to have been 

subject to substantial errors, irregularities or fraud; 

(m) the award procedure or the performance of another contract financed by the EU budget/EDF funds proves to 

have been subject to substantial errors, irregularities or fraud which are likely to affect the performance of the 

present contract; 
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Drejtoria Mbështetëse e NAO-s dhe Drejtoria e Inspektimit Financiar Publik duhet të kishin 

reaguar për verifikimin e parregullsive të prezantuara, në funksion të garantimit të 

rregullsisë dhe ligjshmërisë së transaksioneve në fjalë, si dhe për eliminimin e tyre duke 

përcaktuar shkeljet e akteveve normative, provuar dyshimet për mashtrim, dëmet e 

shkaktuara, identifikimin e individëve përgjegjës dhe marrjen e masave proporcionale ndaj 

tyre.  

Personave të ngarkuar me vlerësimin e kandidatëve, ju ka munguar cilësia funksionale dhe 

ekspertiza e specializuar. 

Auditi i Brendshëm ka rekomanduar:  

NAO t’i kërkojë përfituesit (MEPJ), fillimin e ecurisë disiplinore për anëtarët teknikë të 

Komisionit të Vlerësimit për shkelje të procedurave në vlerësimin e kontratës së shërbimit nën 

IPA 2014.  

CFCU të formalizojë veprimtarinë e Komisionit të Vlerësimit që për çdo rast të kryejë 

vlerësimin e ofertave të paraqitura sipas radhës: organizimi dhe metodologjia, ekspertiza dhe 

CV e ekspertëve të propozuar, oferta financiare e propozuar, të plotësojë formularët e 

vlerësimit me pikë, të mbajë gjurmë auditimit, të kërkojë të dhëna shtesë për informacionet e 

paraqitura në CV, të hartojë raportin përfundimtar të vlerësimit në mënyrë të detajuar.  

Personat më statusin e vëzhguesit gjatë fazës së procesit të vlerësimit të tenderit duhet të japin 

opinionet e tyre në mënyrë analitike dhe shteruese për të gjitha fazat e zhvillimit të 

procedurës së tenderit.  

Drejtoria Mbështetëse e NAO-s të analizojë këtë rast dhe të hartojë një plan moniotrimi në 

vecanti për Njësitë e Menaxhimit të Fondve IPA në instticuionet përfituese, për vlerësimin e 

sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe kapaciteteve të tyre”. 

Në këto kushte, referuar dokumentacioneve të vendosura në dispozicion, konkludojmë se: 

1.  Baza ligjore e referuar në dokumentacionet e përgatitura nga palët endryshme (Delegacioni 

i KE, CFCU) nuk është e harmonizuar dhe nuk krijon mundësinë për përcaktimin e saktë dhe 

të drejtë të nivelit të përhapjes së parregullsive,  pra nëse kemi të bëjmë me një parregullsi 

sistematike, të përsëritur, apo si shkak i dështimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit të procesit (referuar nenit 6, germa b e marrëveshjes financiare IPA 2014 dhe neni 

32 pika 2 e Marrëveshjes Kuadër, situar më poshtë).  

2. Megjithëse ka kaluar kohë nga strukturat përgjegjëse mbetet e paanalizuar dhe pa 

argumentuar masa e penalizmit të shumave të përcaktuara të pavlefshme respektivisht me 

parregullsitë e konstatuara.Megjithëse sipas ligjit NAO duhet të adresonte këtë rast tek 

struktura e Inspektimit Financiar, zgjedhja e bërë për të përfshirë strukturën e AB nuk ka 

arritur të përcaktojë impaktin financiar që i është shkaktuar Buxhetit të Shtetit nga mangësitë 

në procesin e këtij prokurimit dhe përgjegjësitë individuale, cështje kjo e patrajtuar në 

raportin respektiv të dorëzuar nga ana e strukturave të AB të MFE, me përgjegjësi këtë 

strukturëpranë Ministrisësë Financave dhe Ekonomisë. 

Marrëveshja kuadër e miratuar me Ligj 9840 dt.10.12.2007 “Për ratifikimin e Marrëveshjes 

kuadër ndërmjet KM të RSH dhe Komisionit të KE për rregullat e bashkëpunimit për 

asistencën për Shqipërinë, në kuadër të zbatimit të instrumentit të parazgjerimit (IPA), Neni 

29, e cila citon se  “rikuperimi i fondeve në rast parregullsish ose mashtrimi, pika 1 dhe 2 

“Çdo rast i vërtetuar për parregullsi ose mashtrim në çfarëdo kohe gjatë zbatimit të 

asistencës në kuadrin e IPA-s ose si rezultat i një auditi, con në rikuperimin e fondeve nga 

Përfituesi ”. Gjithashtu, Marrëveshja Financiare IPA 2014 detajon se si përfituesi përcakton 

kthimin e fondit nga marrësi, përkatësisht neni 7 paragrafi II i cituar “In accordance ëith 

national laë, the IPA II beneficiary  shall recover the Union contribution paid to the  IPA  II  

beneficiary  from  recipients  ëho  ëere  in  any  situation  defined  in  paragraph  1  of  

thisArticle or referred to in Article 41 of the Frameëork Agreement.Efekti financiar për 

Buxhetin e Shtetit fillon me vlerën 1,013,688 Euro vlerë e pagesave të deritanishme që duhet 
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të kthehen në BE, e shoqëruar me vlerën e mbetur të kontratës, që duhet ti paguhet 

kontraktorit sipas përcaktimeve kontraktore deri në vlerën 1,975,440 Euro 

3. Gjithashtu, nga strukturat përgjegjëse për menaxhimin e këtyre fondeve por kryesisht, 

CFCU dhe ZKA nuk gjejmë të jenë bërë përpjekje për negocim të shumës së penalizuar, me 

delegacionin e KE, brenda 2 muajve që përcakton marrëveshja kuadër, nga momenti i bërjes 

me dije të vendimit paraprak të Delegacionit. 

4. Konstatohet se për parregullsitë e konstatuara nga delegacioni, i vetmi veprim i ndërrmarrë 

nga ana e strukturave NAO është inicimi i një auditi të brendshëm. Raporti përkatës i AB-së 

shqyrton dhe në konkluzionet e tij kryesisht përcakton si përgjegjës Komisionin e Vlerësimit, 

duke shtuar dhe “Personave të ngarkuar me vlerësimin e kandidatëve u ka munguar cilësia 

funksionale dheekspertiza e specializuar” pa përcaktuar qartë nëse konkluzioni i referohet 

përgjegjësisë individuale të anëtarëve të komisionit të vlerësimit, ish-Ministrisë së Integrimit 

që ka kryer propozimin e kandidatëve pranë CFCU, apo CFCU30 për miratimin final të 

anëtarëve të komisionit të vlerësimit të kësaj kontrate (referuar shënimit nr.1 më poshtë).  Nga 

ana tjetër, në përputhje edhe me konkluzionin e Auditit të Brendshëm të MFE, nuk janë 

ndërmarrë të gjitha hapat për shqyrtimin e rastit. Konkluzionet janë të përgjithshme dhe nuk 

raportojnë efektin negative për buxhetin duke i dhënë titullarit të institucionit informacion jo 

të plotë për një vendimarrje të drejtë. 

5. Nga dokumentacioni në dispozicion konstatohet se kontrata e trajtuar më sipër është 

nënshkruar nga ish-Drejtori i Përgjithshëm i CFCU, z. M.S, në cilësinë e autoritetit 

kontraktor. Raporti Final i Vlerësimit të Ofertave, që ka konkluduar në shpalljen e fituesit, 

përbëhet nga anëtarët e Komisionit të Prokurimit me të drejtë vote: z.E.I, znj. E.S, znj. I. K; 

anëtarët pa të drejtë vote: Kryetar i Komisionit të Vlerësimit, znj. J.H; Sekretare e Komisionit, 

znj. R.S; Observues, znj. E.M; Observuesi i Jashtëm i Delegacionit, z.F.M. 

6. Në përfundim të vendimit final të delegacionit, dhe deri në kohën e përgatitjes së Raportit 

Përfundimtar të Auditimit nuk rezulton që zinxhiri i lartë drejtues i fondeve IPA, Zyrtari 

Kombëtar Autorizues, Drejtor i Përgjithshëm CFCU, të kenë përcaktuar përgjegjësitë 

konkrete për situatën e vlerësuar nga Delegacioni i BE si në shkelje të parimeve të 

konkurencës së drejtë dhe të hapur, dhe trajtimit të barabartë/jodiskriminues në vlerësimin e 

ofertave të prokurimit; apo parashikimin e procedurave që do të ndiqen përrikuperimin e 

këtyre fondeve ndaj delegacionit të Bashkimit Europian. 

 

1.1-Rekomandimi: Ministri i Financave dhe Ekonomisë pasi të analizojë konstatimet e këtij 

auditimi të marra masa për përcaktimin e përgjegjësive konkrete që kanë cuar në ndërperjen e 

pagesave të kontratës nga delegacioni, dhe detyrimin për kthimin e pagesave kundrejt 

Bashkimit Europian, si dhe për papërgjegjshmërinë e treguar nga strukturat përgjegjëse për 

menaxhimin e projekteve IPA për të adresuar saktë, në mënyrë transparente dhe në kohë 

problematikën e konstatuar.  

Menjëherë 

 

                                                           
30Nëse i referohemi rolit të CFCU në vlerësimin e kandidatëve për komisionit të vlerësimit pas miratimit të SPO të Ministrisë 

së Linjës, sipas kuadrit ligjor sipas së cilit funksionon drejtoria kjo kryhet nëpërmjet:  

- each member of the Evaluation Committee has good command of English language (being the language in ëhich the 

tenders are submitted), 

- voting members of the Evaluation Committee possess the necessary technical and administrative capacities to analyse 

and evaluate the tenders, 

- voting members are not subject to any hierarchical dependence ëith each other; 

- CVs of the candidates for the Evaluation Committee are available and they reflect the required qualifications; 

Their full time attendance at the Evaluation is assured 
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1.2-Rekomandimi: NAO, në bashkëpunim me CFCU të marrë masa që në të ardhmen cdo 

pretendim i konkurentëve në procedurat e tenderimit të shikohet me kujdes dhe 

përgjegjshmëri të lartë profesionale në mënyrë që situata të tilla të mos përsëriten.  

Në vijimësi 

 

1.3 Rekomandimi: NAO, në bashkëpunim me Drejtorinë e Fondit Kombëtar të përfshijnë 

procedurat e rikuperimit të fondeve në udhëzuesit përkatës, duke identifikuar qartë momentin 

e kthimit të fondeve nga përfituesi, planifikimin e tyre që në fazën PBA dhe Buxhetin Vjetor, 

pavarëssht se korrigjimi faktik me delegacionin do të kryhet në momentin e mbylljes së 

llogarive të programit IPA, ku  në rastin konkret shuma prej 1,013,688 Euro, tashmë i 

konfirmuar si detyrim i shtetit shqiptar ndaj delegacionit. 

 Menjëherë 

 

E. MASA DISIPLINORE 

 
Mbështetur në nenet 57, 58 dhe 59 të ligjit nr. 153/2013 “Për nëpunësin civil”, pasi të jenë 

identifikuar personat përgjegjës në lidhje me shkeljet e konstatuara e të trajtuara në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit, i rekomandohet Titullarit të Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, si dhe Komisionit Disiplinor përkatës për vlerësim dhe dhënie masash disiplinore 

nga “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një 

periudhë deri në dy vjet” deri në “Largim nga shërbimi civil” sipas përgjegjësisë individuale 

të drejtuesve të strukturave të cilësuar me përgjegjësi në këtë Raport Përfundimtar Auditimi. 

Për dobësitë e identifikuara në sistemet e kontrollit referuar përgjegjësisë së një autoriteti 

kontraktor, si dhe të parregullsive të konstatuara në projekte të caktuara, rekomandojmë 

dhënien e masave për punonjësit si më poshtë: 

 

a. “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një 

periudhë deri në dy vjet”,  neni 58 gërma “c”. 
 

1. Për Znj.E.K me detyrë dhe në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE, BB dhe donatorë të tjerë; 
 

b. “Largim nga shërbimi civil”, neni 58 gërma “ç”. 
 

1.Për z. D.F në cilësinë e menaxherit të projektit FINREP Grant nr. TF019228, dhe me detyrë 

Drejtor i Drejtorisë së Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit në Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë. 

 

Për punonjësit e tjerë të identifikuar me përgjegjësi për shkeljet e konstatuara në këtë raport,  

Ministri i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, pasi të zbatojë procedurat e nevojshme 

ligjore dhe nënligjore për fillimin e ecurisë disiplinore dhe pas përfundimeve të afateve 

ankimore, të ndërmarrë veprimet si më poshtë: 

a. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në 

Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe  17, të ligjit nr. 152/2013 ”Për 

Nëpunësin Civil”, i ndryshuar.  

b. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e 

ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të ligjit nr. 152/2013 

”Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 
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F. PËR PUNONJËSIT E LARGUAR 

 
Për ish punonjësit e mëposhtëm nuk rekomandojmë masa disiplinore edhe sepse shkeljet e 

natyrës administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si të 

tilla, pasi personat e mëposhtëm nuk janë në marrëdhënie pune me këtë institucion për 

dhënien e zbatimin e tyre. Nga ana jonë, në bazë të shkeljeve të konstatuara masat disiplinore 

do të ishin përkatësisht: 

 

a. “Largim nga shërbimi civil”, neni 58 gërma “ç”. 

1. Për z. M.S me detyrë dhe në cilësinë e ish- Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE, BB dhe donatorë të tjerë; 

 

b. “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një 

periudhë deri në dy vjet”,  neni 58 gërma “c” 

2. Për Znj. O.I  me detyrë dhe në cilësinë e ish- Drejtorit të Drejtorisë së Financimeve dhe 

Kontraktimeve të Projekteve të BB. 

 

 

G. PËRCJELLJE PËR VLERËSIM TË KONFLIKTIT TË INTERESIT NGA 

ILDKPKI 

 

Në zbatim të ligjit nr. 9467, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në 

ushtrimin e funksioneve publike”, konkretisht nenit 8- Identifikimi i interesave private 

tëzyrtarit nga persona të tretë, Gjetja nr. B. 1, faqe 6-7 e këtij vendimi i përcillet ILDKPKI 

për të vlerësuar mbi gjendje të mundshme të konfliktit të interesit nëpërmjet detyrës publike 

dhe interesave private të një zyrtari dhe konkretisht z. D.F.  

 

H. PËRCJELLJE PËR KALLËZIM OSE INDICIE PENALE 
 

Ky raport i përcillet Departamentit Juridik për të vlerësuar gjetjet dhe konkluzionet e 

evidentuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe dokumentet e tjera të dosjes së 

auditimit, për të vlerësuar ekzistencën e elementëve në kuptimin e veprës penale dhe 

përcjelljen e tyre në Prokurori.  

 

I. TË TJERA 
 

Ky raport dhe vendim konfidencial do t’i përcillet Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit, 

Kryetarit të Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, 

Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Bankës Botërore, Delegacioni i BE, DG Budget 

për trajtim të  çështjeve të trajtuara në administrimin e fondeve të përfituara nga donatorët. 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të rekomandimeve dhe masave të përcaktuara në këtë 

vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Buxhetit të Shtetit. 

 

 

Bujar LESKAJ  

 

K R Y E T A R 


