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1. Drejtoria e Certifikimit elektronik dhe Kontrollit 
 

1.1. Sektori i Akreditimit dhe Politikave 
 

Sektori i Akreditimit dhe Politikave ka këto përgjegjësi të përcaktuara në rregulloren e 

brendshme të institucionit: 

a) Shqyrton dhe vlerëson dokumentacionin përkatës dhe kërkesën e dorëzuar nga subjektet 

për procesin e akreditimit si ofruesi i kualifikuar i shërbimit të besuar.  

b) Mban kontakte të vazhdueshme me ofruesit e kualifikuar të shërbimit të besuar të 

akredituar pranë AKCESK, dhe kërkon plotësim dokumentacioni për çdo ndryshim 

teknik ose operacional që OKSHB ndërmerr. 

c) Menaxhon dokumentacionin e ofruesve të kualifikuar të shërbimit të besuar dhe 

dokumentacionin e organizmave të testimit dhe konfirmimit, si dhe mirëmban Listat e 

Besuara (Trust Lists) të ofruesve të kualifikuar të shërbimeve të besuara. Publikon këto 

lista për ndërveprim dhe njohje reciproke të nënshkrimeve elektronike me vendet anëtarë 

të BE-së. 

d) Raporton mbi konformitetin e dokumentacionit ligjor dhe teknik të dorëzuar nga ofruesit 

e kualifikuar të shërbimit të besuar, sipas kritereve të AKCESK, normave evropiane dhe 

standardeve teknike të ETSI (European Telecommunications Standards Institute). 

e) Vlerëson plotësimin e kritereve të Politikave të Certifikimit, të Deklaratës së Praktikave 

të Certifikimit, Manualit Operativ dhe Politikave të Vulës Kohore. 

f) Vlerëson dokumentacionin e dorëzuar për pajisjet e sigurta të krijimit të nënshkrimit dhe 

certifikatat e lëshuara nga prodhuesi i tyre, në mënyrë që të plotësohet niveli evropian i 

sigurisë. 

g) Harton raportin mbi kërkesën për akreditim/regjistrim të ofruesit të kualifikuar të 

shërbimit të besuar dhe sugjeron pranë Drejtorit të Drejtorisë, nëse subjektit duhet t’i 

jepet akreditimi ose jo. 

h) Harton rregulla specifike në përputhje me ndryshimet sipas standardeve ndërkombëtare, 

në fushën e nënshkrimit elektronik, identifikimit elektronik dhe shërbimeve të besuara 

dhe sigurisë kibernetike. 

i) Harton akte ligjore dhe nënligjore përsa i përket fushës së certifikimit elektronik dhe 

sigurisë kibernetike, sipas nevojave të evidentuara të institucionit, të harmonizuara me 

acquis të BE-së. 

j) Bashkëpunon dhe bashkërendon punën me institucione të tjera, për implementimin e 

nënshkrimit elektronik, identifikimit elektronik dhe shërbimeve të besuara. 
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k) Siguron pjesëmarrjen e punonjësve, në konferenca dhe trajnime kombëtare dhe 

ndërkombëtare, për rritjen e nivelit profesional të punonjësve. 

l) Monitoron zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike dhe të politikave të 

tjera ku AKCESK është kontribues. 

 

Përgjatë vitit 2021 sektori i Akreditimit dhe Politikave ka realizuar detyrat e mëposhtme: 

1. Në kuadër te integrimit të vendit në Bashkimin Evropian ka vazhduar puna për 

përditësimin e bazës aktuale ligjore, ku përfshihen Ligji nr. 9880/2008 "Për nënshkrimin 

elektronik", Ligjin nr. 10273/2010 "Për dokumentin elektronik", Ligjin Nr. 107/2015 

"Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara", si dhe Ligjin nr.2/2017 “Për 

sigurinë kibernetike” në harmonizim të plotë me Rregulloren Evropiane eIDAS Nr. 

910/2014 “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara për transaksione 

elektronike në tregun e brendshëm”, si dhe në harmonizim të plotë me  Direktivën (BE) 

2016/1148 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit “Mbi masat për një nivel të lartë të 

përbashkët të sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve të informacionit në të gjithë Bashkim 

Evropian” (NIS Directive).  

Gjithashtu, janë hartuar dhe dorëzuar draft ligji i ri i bazuar mbi draft direktivën e re BE (NIS 2) 

si dhe ligji i ri bazuar mbi draft rregulloren e re Evropiane eIDAS 2.0, shoqëruar me tabelën 

përkatëse të përputhshmërisë. 

2. Për ofruesit e kualifikuar të shërbimit të besuar të regjistruar pranë Autoritetit është kryer 

një rivlerësim dokumentacionit të dorëzuar prej tyre, si dhe janë azhurnuar 

dokumentacionet sipas standardeve ndërkombëtare në fushën e shërbimeve te besuara. 

3. Në kuadër të detyrimeve të përcaktuara në legjislacionin për deklarimin e pasurisë dhe 

parandalimin e konfliktit të interesit, është raportuar në mënyrë periodike dhe vjetore 

pranë ILDKPKIE. 

4. Gjatë vitit 2021 është hartuar “Rregullorja mbi përmbajtjen dhe mënyrën e dokumentimit 

të masave të sigurisë 2.0”, ku përcaktohen masat e sigurisë, të drejtat, detyrimet për 

Operatorët e Infrastrukturave Kritike të Informacionit (OIKI) dhe Operatorëve e 

Infrastrukturave të Rëndësishme të Informacionit (OIRI), si dhe përcakton përmbajtjen 

dhe mënyrën e dokumentimit të masave të sigurisë, konform udhëzimeve më të fundit të 

ENISA. 

5. Kontribut lidhur me ecurinë e zbatimit të masave dhe aktivitetet e parashikuara në planin 

e veprimit 2021-2023 të “Strategjisë ndër sektoriale të luftës kundër terrorizmit 2021-

2025”. 

6. Në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian është dhënë kontribut në këto hapësira: 

 Raportim mbi kapitujt 3 dhe 10 në kuadër të GNPIE; 

 Pjesëmarrje në takime online në kuadër të GNPIE; 
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 Plotësim dhe raportim mbi PPAP dhe PKIE 2022-2024; 

7. Administrimi i faqes zyrtare të Autoritetit www.cesk.gov.al. Përditësohet vazhdimisht 

dokumentacioni i faqes, përfshirë tekstet, ligjet, aktivitetet, lajmet më të fundit mbi 

qarkullimin e viruseve/vulnerabiliteteve të ndryshme, si dhe fushata ndërgjegjësimi për 

një internet më të sigurt për fëmijët dhe të rinjtë në internet . 

8. Përditësimi i Listës se Besuar (Trust Lists) të ofruesve të kualifikuar të shërbimeve të 

besuara sipas modelit të listës së besuar të BE, me qëllim ndërveprimin dhe njohjen 

reciproke të nënshkrimit/identifikimit elektronik në vendet e tjera.                                        

9. Pjesëmarrje në trajnime për rritjen e kapaciteteve teknike dhe profesionale në fushën e 

shërbimeve të besuara dhe sigurisë kibernetike organizuar nga FESA, ENISA etj. 

Pjesëmarrje në takime të zhvilluar nga Këshilli i Kooperimit Rajonal (RCC) mbi 

raportimin e progresit për aktivitete/çështje te planit të Veprimit për Tregun e Përbashkët 

(CRM 2021-2024) qe lidhen me veprimtarinë e Autoritetit. 

10. Hartim raportesh ligjore si dhe korrespondenca të ndryshme sipas nevojës së institucionit. 

 

1.2. Sektori i Komunikimit dhe Shpërndarjes së Informacionit 
 

Sektori i Komunikimit dhe Shpërndarjes së Informacionit ka këto përgjegjësi: 

a) Menaxhon procesin e hartimit të metodologjive të punës, për analizën e rrezikut 

kibernetik në OIKI/OIRI dhe mbikëqyr procesin e vlerësimit të tij. 

b) Merr pjesë në grupin e punës për vlerësimin e rrezikut kibernetik në OIKI/OIRI. 

c) Harton dhe shpërndan lajmërime paraprake mbi sigurinë e informacionit. 

d) Analizon detyrat dhe angazhimet ndaj organizmave ndërkombëtare, në përputhje me 

politikat e institucionit. 

e) Koordinon dhe përmbush detyrimet raportuese në nivel institucional mbi progres raportet 

e ndryshme. 

f) Organizon dhe bashkërendon aktivitetet e ndryshme brenda fushës së veprimtarisë së 

institucionit. 

g) Mban lidhje me organizmat ndërkombëtare (NATO; OSBE; FESA; ENISA; ETSI; 

FIRST; TI; ECSO, etj.), për përmbushjen e angazhimeve të ndërmarra nga AKCESK, në 

fushën e sigurisë kibernetike dhe shërbimeve të besuara. 

h) Mban lidhje me institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare, me qëllim që të përcaktojë 

dhe identifikojë programet e trajnimit për rritjen e kapaciteteve të punonjësve të 

AKCESK dhe i propozon ato tek eprori. 

Përgjatë vitit 2021 sektori ka realizuar aktivitete në kuadër të rritjes së ndërgjegjësimit të 

komunitetit si dhe rritjes së kapaciteteve të operatorëve të infrastrukturave kritike dhe të 

rëndësishme të informacionit, me qëllim realizimin e detyrave funksionale të Autoritetit. 

http://www.cesk.gov.al/
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Aktivitete për Rritjen e Ndërgjegjësimit 

 

1. “Dita Ndërkombëtare e Internetit të Sigurt 2021”  

Në kuadër të “Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt”, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin 

Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) organizoi aktivitetin "Politikat kombëtare të 

rritjes së sigurisë së fëmijëvenë Internet". Ky aktivitet u realizua në bashkëpunim me 

International TelecommunicationUnion (ITU), në cilësinë e partnerit strategjik,si një ndër 

aktorët kryesorë që ka qëllim rregullimin dhe standardizimin e hapësirës kibernetike. 

 

 

2. Prezantimi i "Portalit të Sinjalizimit të AKCESK" 

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike në vijim të takimeve 

për mbrojtjen e fëmijëve në internet, si një nga objektivat e "Strategjisë Kombëtare për Sigurinë 

Kibernetike", organizoi në datë 27 Maj 2021, takimin konsultativ, me qëllim prezantimin e 

ndërveprimit të aktorëve pjesëmarrës me “Portalin e Sinjalizimit të AKCESK”. 

Gjatë takimit, theksi u vendos në forcimin e koordinimit ndërinstitucional për trajtimin me 

efektivitet të rasteve të raportuara dhe zgjidhjen e problematikave të fëmijëve dhe të rinjve në 

internet, në lidhje me abuzimet seksuale online dhe elementët kontaminues që propagandojnë 

mbi radikalizimin dhe ekstremizmin e dhunshëm online. 
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3. “Albanian Cyber Academy” Edicioni 5 

 

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike në bashkëpunim me 

Ambasadën e SHBA-së në Tiranë, Tirana Bank, Union Bank, Albsig Sh.a., Iute Credit, DCAF, 

Silensec International Telecommunication Unit, Carnegie Mellon University, organizuan në 

datat 21-25 Qershor 2021, edicionin e pestë të Albanian Cyber Academy (ACA5). 

ACA5 synoi rritjen e kapaciteteve dhe thellimin e njohurive në fushën e sigurisë kibernetike për 

studentët e viteve të fundit të degëve TIK dhe operatorëve të infrastrukturave kritike të 

informacionit. 

Edicioni i pestë i Albanian Cyber Academy kishte të ftuar 10 folës ndërkombëtarë dhe 11 

ekspertë kombëtarë: Dan Cimpean, VilmaTomco, Ogerta Koruti, Almerindo Graziano, Volha 

Litvinets, JustinNovak, Stefan Tanase, Andrei Bozeanu, Dorin Nedelcu, Laura Thaqi, Eralda 

Caushaj, Paweł Srokosz, Naim Isufi, Hergis Jica, Lawrence Rogers, Fatjon Kadillari, Rexhion 

Qafa, Saimir Kapllani, Lorin Baxhaku, Ergis Gaxho, Klorenta Pashaj, të cilët ndanë ekspertizën 

e tyre me 300+ pjesëmarrës online dhe më shumë se 70 pjesëmarrës unik në ditë. 

Dita e fundit e akademisë ishte një sukses i vërtetë dhe një provë, që kapacitetet profesionale të 

ekspertëve shqiptarë dhe studentëve të rinj të talentuar po rriten vit pas viti, së bashku me 

Albanian CyberAcademy. Fituesit e "AKCESK 2021 CYBER EXERCISE" ishin oficerët e 

sigurisë nga Union Bank Albania, FED Invest dhe studenti red-teamer Franko Janku. 
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4. AKCESK lancon iniciativën e "Pilotimit të Udhëzimeve për Mbrotjen e Fëmijëve 

në Internet (CoP) në Nivel Kombëtar" 

 

Autoriteti Kombëtar për CESK në partneritet me International Telecommunication Union 

lancuan iniciativën e “Pilotimit të Udhëzimeve për Mbrotjen e Fëmijëve në Internet (COP) në 

nivel kombëtar”.  

Ofruesit e Shërbimit të Internetit shprehën gadishmërinë e tyre për të kontribuar në arritjen e 

objektivave të përbashkët me qëllim rritjen e nivelit të sigurisë së fëmijëve dhe të rinjve në 

ekosistemin kibernetik. Gjithashtu, gjatë takimit u prezantua Moduli i Raportimit ne funksion te 

Platformes per bllokimin e aksesit te faqeve me permbajtje te palijgshme, realizimi i te cilit u 

mundesua nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. 
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5. Cyber Camp 2021 

 

Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike në bashkëpunim me 

Këshillin e Europës, Raiffeisen Invest dhe Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” 

organizojne ne datat 6-8 Dhjetor aktivitetin inovativ “Cyber Camp Albania” prane Movenpick 

Hotel, Gjiri i Lalzit. 

Qëllimi i Cyber Camp është krijimi i një mjedisi te sigurt per femijet e te rinjte, nepermjet 

bashkepunimit te ngushte institucional, ndergjegjesimit dhe ngritjes se kapaciteteve profesionale 

dhe teknike. 

Në fjalën e hapjes, Ministri i Mbrojtjes Z.Peleshi, Ambasadori i OSBE në Shqipëri Z. Del 

Monaco, përfaqësues të Këshillit të Europës e Ministrisë së Arsimit, theksuan rëndësinë e 

bashkëpunimit për ndërtimin e një shoqërie të mbrojtur dhe të zhvilluar kibernetikisht.  

Rezultatet e pritshme të këtij eventi janë në përputhje të plotë me shtyllat e Strategjisë Kombëtare 

për Sigurinë Kibernetike dhe në linjë me prioritet e Qeverisë Shqiptare. 
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Aktivitete për Ngritje Kapacitetesh 

 

1. Aktiviteti "Cyber Health" 

 

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike organizoi aktivitetin 

5-ditor "Cyber Health" me përfaqësues të sektorit publik dhe privattë shëndetësisë. 

Qëllimi i këtij aktiviteti është rritja e ndërgjegjësimit për ndërtimin e një shoqërie të zhvilluar 

digjitale, të mbrojtur kibernetikisht dhe të pajisur me njohuritë e nevojshme për të maksimizuar 

përfitimet dhe minimizuar rreziqet. 

 

2. Aktiviteti “Financial Cyber Drill”. 

 

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, në përmbushje të 

detyrave funksionale dhe objektivave të "Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike" , në 

bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave (AAB) Albanian Association of Banks 

(Shoqata Shqiptare e Bankave), organizuan aktivitetin 2-ditor, ne datat 17- 18 Nëntor 2021, 

"Financial Cyber Drill". 

Qëllimi i aktivitetit ishte ngritja e kapaciteteve të sektorit financiar, si një nga sektorët më 

sensitivë në nivel kombëtar. 
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3. Realizimi dhe publikimi i broshurave  

 

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Eletronik dhe Sigurinë Kibernetike ka realizuar në 

bashkëpunim me RISI Albania 4 broshura për: 

1. Siguria Kibernetike në Sektorin e Energjisë 

2. Siguria Kibernetike në Sektorin Financiar 

3. Siguria Kibernetike në ndërmarrjet e vogla e të mesme 

4. Siguria Kibernetike në shëndetësi 

 

https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Siguria%20Kibernetike%20ne%20sektorin%20e%20energjise.pdf
https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Siguria%20Kibernetike%20ne%20Sektorin%20Financiar.pdf
https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Siguria%20Kibernetike%20ne%20ndermarrjet%20e%20vogla%20e%20te%20mesme.pdf
https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Siguria%20Kibernetike%20ne%20shendetesi.pdf
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Materiale promovuese 

 

Përgjatë vitit 2021 në zbatim të planit të komunikimit të sektorit u krye realizimi dhe publikimi 

në rrjetet sociale te Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike i 

4 videove promovuese për ndërgjegjësimin e komunitetit për rritjen e nivelit të sigurisë 

kibernetike. 

Monitoro aksesin e fëmijës tend në internet 

 

Aplikoni CYBER INSURANCE 
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Mbroni privatësinë tuaj online 

 

Udhëzime për industrinë e mbrojtjes së fëmijëve në internet 
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Buletinet e sigurisë kibernetike 

 

Çdo muaj AKCESK publikon buletinin e sigurisë kibernetike me lajme dhe eventet kryesore të 

zhvilluara ose organizuara nga Autoriteti. 

 

Janar 2022       Shkurt 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2022       Prill 2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Buletini%20i%20Lajmeve%20t%C3%AB%20Siguris%C3%AB%20Kibernetike%20_Janar%202021.pdf
https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Buletini%20i%20Lajmeve%20t%C3%AB%20Siguris%C3%AB%20Kibernetike%20_Shkurt%202021.pdf
https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Buletini%20i%20Lajmeve%20t%C3%AB%20Siguris%C3%AB%20Kibernetike%20MARS%202021.pdf
https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Buletini%20i%20Lajmeve%20t%C3%AB%20Siguris%C3%AB%20Kibernetike%20ALB.pdf
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Maj 2021       Qershor 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrik 2021       Gusht 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Buletini%20i%20Lajmeve%20t%C3%AB%20Siguris%C3%AB%20Kibernetike%20Maj%202021.pdf
https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Buletini%20i%20Lajmeve%20t%C3%AB%20Siguris%C3%AB%20KibernetikeQershor.pdf
https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Buletini%20i%20Lajmeve%20t%C3%AB%20Siguris%C3%AB%20Kibernetike%20Korrik2021.pdf
https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Buletini%20i%20Lajmeve%20t%C3%AB%20Siguris%C3%AB%20Kibernetike%20Gusht.pdf
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Shtator 2021        Tetor 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nëntor 2021                                Dhjetor 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Buletini%20i%20Lajmeve%20t%C3%AB%20Siguris%C3%AB%20Kibernetike%20Shtator.pdf
https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Buletini%20i%20Lajmeve%20t%C3%AB%20Siguris%C3%AB%20Kibernetike%20Tetor.pdf
https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Buletini%20i%20Lajmeve%20t%C3%AB%20Siguris%C3%AB%20Kibernetike%20Nentor.pdf
https://cesk.gov.al/Publikime/2021/Buletini%20i%20Lajmeve%20t%C3%AB%20Siguris%C3%AB%20Kibernetike%20Dhjetor.pdf
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1.3. Sektori i Kontrollit 
 

Sektori i Kontrollit ka këto përgjegjësi:  

 

a) Auditon ofruesit e kualifikuar të shërbimit të besuar (OKSHB) dhe operatorët e 

infrastrukturave kritike dhe të rëndësishme të informacionit (OIKI-OIRI), në lidhje me 

përmbushjen e kërkesave të sigurisë, të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi.  

b)  Kontrollon dokumentimin dhe implementimin e masave minimale të sigurisë, teknike 

dhe organizative, nga operatorët e infrastrukturave kritike dhe të rëndësishme të 

informacionit, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe standardet ndërkombëtare. 

c) Përgatit, harton dhe dërgon për miratim pranë eprorit programet e auditit të OKSHB, 

OIRI dhe OIKI.  

d) Menaxhon dokumentacionin e plotë të auditimeve të ofruesve të kualifikuar të shërbimit 

të besuar dhe operatorëve të infrastrukturave të rëndësishme dhe kritike të informacionit. 

e) Menaxhon procesin e auditeve të OKSHB-ve dhe OIKI-OIRI.  

f) Kontrollon dokumentacionin teknik të OKSHB, në mënyrë që ato të jenë të njëjta me 

dokumentacionin e dorëzuar pranë AKCESK. 

g) Kontrollon që OKSHB të ketë kryer, në periudhat kohore të përcaktuara, auditimet e 

brendshme. 

h) Kontrollon raportet e auditimit të brendshëm, shkeljet e sigurisë që janë evidentuar dhe 

nëse janë marrë masat e duhura për mënjanimin e tyre, pranë OKSHB dhe OIKIOIRI.  

i) Kontrollon të dhënat mbi punonjësit e zonave të sigurta dhe integritetin e tyre, pranë 

ofruesit të kualifikuar të shërbimit të besuar.  

j) Verifikon listat e certifikatave të kualifikuara për vlefshmërinë e tyre, pranë OKSHB. 

k) Kontrollon dhe auditon menaxhimin e aksesit të kontrollit, bazës së të dhënave, 

gjenerimin e çelësave, gjenerimin e certifikatave, integritetin dhe sigurinë e sistemit IT, 

sistemit të shfuqizimit dhe pezullimit të certifikatave, sistemin e vulave kohore, të 

OKSHB.  

l) Kryen rolin e audituesit të jashtëm (Organizma e Testimit dhe Konfirmimit) për OKSHB, 

në rastin kur nuk ka të tilla të regjistruara pranë AKCESK.  

m) Siguron funksionimin dhe përditësimin e regjistrit elektronik për procedurat e kontrollit. 

n) Propozon masa administrative në raste të evidentimit të shkeljeve ligjore, ndaj ofruesve 

të kualifikuar të shërbimeve të besuara dhe operatorëve të infrastrukturave të 

rëndësishme dhe kritike të informacionit.  

o) Menaxhon të dhëna sensitive të zotëruesve të nënshkrimeve elektronike, të cilat 

verifikohen gjatë auditeve pranë ofruesve të kualifikuar të shërbimit të besuar, si dhe të 

dhënat sensitive të OIRI dhe OIKI.  

p) Në përputhje me metodologjinë për evidentimin e infrastrukturave kritike dhe të 

rëndësishme, propozon nismën për rishikimin e listës se tyre. 

q) Menaxhon të dhëna statistikore mbi numrin e certifikatave të kualifikuara dhe 

transaksionet elektronike.  
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r) Menaxhon të dhëna statistikore të përdorimit të identifikimit elektronik dhe shërbimeve 

të besuara, në shërbimet publike elektronike. 

 

 

Auditimi i Operatoreve të Infrastrukturave Kritike dhe të Rëndësishme të Informacionit. 

 

Në përmbushje të detyrave funksionale, sektori i kontrollit gjatë vitit 2021, ka audituar operatorët 

e infrastrukturave kritike dhe të rëndësishme të informacionit  në lidhje me implementimin e 

masave minimale të sigurisë, teknike dhe organizative, nga këto operatorë, në përputhje me 

kuadrin ligjor në fuqi dhe standardet ndërkombëtare. 

Konkretisht gjatë vitit 2021, Sektori i Kontrollit ka audituar, me metodën (onsite) vajtje në vend, 

operatorët e infrastrukturave  kritike dhe te rëndësishme si mëposhtëm: 

 

Infrastrukturat kritike: 

1. AKSHI 

2. Tirana Bank 

3. Union Bank 

4. Iute Credit 

5. DPSHTR 

6. OSHE  

7. Autoriteti Portual Durrës 

8. Alpha Bank 

 

Infrastruktura te rëndësishme 

1. Eurosig Sh.a 

2. Fondi Besa 

3. Albsig sh.a 

 

Me qellim identifikimin e infrastrukturave të reja, kritike dhe të rëndësishme të informacionit, 

sektori kontrollit ka nisur procesin e identifikimit të operatoreve potencial në sektorin e 

shëndetësisë dhe në sektorin e energjisë. 

 

Auditimi i Ofruesve të Kualifikuar të Shërbimit të Besuar (OKSHB) 

 

Në përmbushje të detyrave funksionale sektori i kontrollit gjatë vitit 2021, ka audituar Ofruesit 

e Kualifikuar të shërbimit të besuar (OSHB), që operojnë në Republikën e Shqipërisë në zbatim 

të kuadrit ligjor përkatës. OKSHB ka detyrimin te raportoje periodikisht pranë AKCESK. 

 

Gjatë vitit 2021, Sektori i Kontrolli ka mbikëqyrur veprimtarinë e OKSHB ALEAT në 82  zyrat 

e regjistrimit dhe shpërndarjes së certifikatave të kualifikuara në Republikën e Shqipërisë. 
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OKSHB ALEAT 

 

OKSHB ALEAT gjatë vitit 2021 ka realizuar veprimtarinë si më poshtë: 

 

Pajisja me E-Certifikata  

 

Procesi i pajisjes me e-Certifikata në Zyrat Qendrore të Aleat vazhdon që prej 1 Janar 2014. 

Pajisja me e-Certifikata gjithashtu përformohet në zyrat e Aleat, në 12 qarqe të Shqipërisë.  

Letërnjoftimet e-ID të certifikuara paraqiten në grafikët e mëposhtëm për vitin 2014 deri më 

2021, së bashku me një raport mujor për vitin 2021. Aleat ka bërë të mundur që deri në fund të 

Dhjetorit 2021, të aktivizohen me këtë shërbim një total prej 2,679,869 letërnjoftime e-ID. 

 

   
  Fig. 1: Aktivizimi i Letërnjoftimit E-ID për muaj (Jan - Dhjet 2021)        Fig. 2: Aktivizimi i Letërnjoftimit E-ID sipas viteve dhe Kumulativi 
 

Lista e Shfuqizimit të e-Certifikatave  
 

Një total prej 90,314 Certifikatash janë revokuar deri në fund të muajit Dhjetor 2021, duke 

përfaqësuar rreth 12% të totalit të letërnjoftimeve ID të aktivizuara. Totali për muaj (Viti 2021) 

dhe totali për të gjithë periudhën (Viti 2014, 2015, 2016 , 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 për 

referencë) Letërnjoftimeve eID të revokuara paraqitet në grafikun më poshtë.  

Revokimi i certifikatave ndodh kryesisht për shkak të zëvendësimit të Letërnjoftimit ID, të 

pajisur me certifikatë (pas vitit 2014). 

 
Fig. 3: Revokimi i Letërnjoftimit e-ID për muaj (Jan - Dhjet 2021)          Fig. 4: Revokimi i Letërnjoftimit e-ID sipas viteve dhe Kumulativi 
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Totali i e-Certifikatave  
Aleat ka kryer me sukses aktivizimin me Certifikata Elektronike të rreth 464,143 (373,829 

aktivizime – 90,314 revokime) të letërnjoftimeve ID deri në fund të Dhjetor 2021. 

 

2,679,869  Letërnjoftimet ID të aktivizuara përmbajnë certifikata të vlefshme dhe përfaqësojnë 

rreth 76.6% të Letërnjoftimeve ID. 

 

Aktivitete të performuara përgjatë Tremujorit të Katërt / 2021  

 

Zhvillimet në Sektorin Privat  
Aktualisht, Aleat ka nënshkruar 11 (njëmbëdhjetë) marrëveshje për Projekte Pilot. Aktualisht 7 

(shtatë) prej tyre operojnë Live me një total prej 70 degësh:  

 Raiffeisen Bank (13 degë),  

 OTP Bank (6 degë) 

  Union Bank (3 degë),  

 NOA (10 degë) 

 Intesa Sanpaolo Bank (34 degë),  

 Kredo Finance (3 degë)  

 Austrian Institute of Excellence (1 degë).  

Ndërkohë 4(katër) janë gati për të filluar: AADF, BKT, Posta Shqiptare dhe ACER Albania. 

Easy Pay, Fed Invest dhe Dhoma Kombëtare e Noterëve janë në statusin e pritjes.  

 

Gjatë Tremujorit të Katërt të 2021, janë kryer rreth 27,102 transaksione, duke arritur një total 

prej 237,603.000 transaksionesh të suksesshme që nga lançimi i shërbimit në vitin 2016. 

 

OKSHB AKSHI 

 

OKSHB AKSHI  gjatë vitit 2021 ka realizuar veprimtarinë si më poshtë: 

 

a) 25 616 certifikata elektronike për subjektet private 

b)   3 112 certifikata elektronike për administratën publike 

c)   311 certifikata elektronike për doganierë dhe 235 certifikata për agjentët doganorë 

d) 91 vula elektronike të gjeneruara për institucionet publike 

e)     97 776 certifikata për projektin e fiskalizimit për subjektet private 

         f)     1 259 certifikata për projektin e fiskalizimit për institucionet publike 

         g)    3 753 certifikata për sistemin e-Receta 

 

 Gjatë vitit 2021 janë revokuar 239 certifikata elektronike. Prej tyre 90 janë certifikata elektronike 

të lëshuara për nëpunësit e administratës publike, 2 për nëpunës të sektorit privat, 119 certifikata 

elektronike për projektin e fiskalizimit, 27 certifikata elektronike për mjekë dhe 1 certifikatë për 

farmacist. 
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2. Drejtoria e AL-CSIRT 
 

2.1. Sektori i monitorimit të incidenteve kibernetike 
 

Në zbatim të VKM-së nr. 141, datë 22.02.2017, AKCESK administron dhe mirëmban sistemin 

unik on-line, për publikimin e faqeve të internetit me përmbajtje të paligjshme, ka dhënë suport 

për institucionet, për aksesimin e Portalit Online. Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave 

të Fëmijëve gjatë vitit 2021 ka raportuar në Portalin Online 72 faqe me përmbajtje të paligjshme 

të cilat janë evidentuar në rrjetet sociale dhe youtube. 

Monitorimi i disa institucioneve shtetërore dhe Internet Service Provider që operojnë në Shqipëri 

të cilët gjenerojne malware me burim (source) Shqipërinë dhe me destinacion shtete të ndryshme, 

nëpërmjet informacionit që na vjen nga Shadow Server. Përpunimi i të dhënave të nxjerra nga 

ky monitorim si dhe hartimi i raportit. Si më poshtë jepen grafikët përkatës për çdo institucion 

dhe ISP duke i shprehur me institucion 1 dhe institucion 2, gjithashtu edhe ISP –të me, ISP 1 etj. 

 

Institucioni -1 
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Institucioni -2 
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ISP -2 
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ISP -4  
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ISP -6   
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1. Identifikimi dhe monitorimi i websiteve shtetërore të komprometuar, njoftuar 

institucionet përaktëse. 

2. Pjesëmarrja në webinare të organizuar nga Këshilli i Europës në kuadër të projektit 

iProceeds me tema: 

a. Analizë e situatës mes CSIRT/LEA përmirësimin e  procedurave dhe udhëzimeve për 

bashkëndarjen e informacionit nga CSIRT me autoritetet e drejtësisë penale në 

Shqipëri. 

b. Workshop online mbi tendencat e krimit kibernetik dhe të sigurisë kibernetike si dhe 

për statistikat e drejtësisë penale në Shqipëri. 

 

2.2. Sektori i menaxhimit të incidenteve kibernetike 
 

Sektori i menaxhimit të incidenteve kibernetike ka këto përgjegjësi të përcaktuara në rregulloren 

e brendshme të institucionit: 

a) Realizimi i monitorimit të sistemit mbi raportimin dhe menaxhimin e incidenteve 

kibernetike, në Infrastrukturave Kritike dhe të Rëndësishme të teknologjisë së 

informacionit. 

b) Bashkërendimi i punës për zgjidhjen e incidenteve të sigurisë kibernetike me operatorët 

përgjegjës në fushën e sigurisë kibernetike kombëtare dhe ndërkombëtare. 

c) Kryerja e kërkimeve të vazhdueshme mbi zhvillimet në fushën e sigurisë kibernetike dhe 

rekomandon përditësime sigurie në rastin e konstatimeve të vulnerabiliteteve. 

d) Pjesëmarrja në grupe të ndryshme pune. 

e) Koordinimi i punës me sektorët e tjerë për te realizuar trajnime periodike për CSIRT-et 

sektoriale, me qellim rritjen e kapaciteteve profesionale të tyre. 

 Gjatë vitit 2021 janë raportuar nga OIKI/OIRI apo dhe nëpër informacione të marra 

nëpërmjet partnerëve apo palëve të treta  Incidentet Kibernetik si më poshtë: 

 

a) Malicious Activity "Trickbot", Win32/Trickbot 

Incidenti është trajtuar për eliminimin e aktivitetit të dëmshëm dhe futja e IP në blacklist. 

U morën masa për bllokimin e këtyre ip keqdashëse. Kompania nga ku vjen aktiviteti i malicious 

IP (Ab-com/ Vodafone).    

b) ASIG - DDoS attack  

Incidenti është trajtuar nga Akshi dhe nuk është me prezent, por është dërguar nga operatori 

OIKI si raportim i ngjarjes së sigurisë. Si një masë shtesë për menaxhimin e këtij incidenti u 

është dërguar email CIRT/CSIRT’eve homologe për bllokimin e këtyre IP-ve. 



Raport Vjetor 2021 

27 
 

c) CERT GIB - Phishing or Social Engineering  

Është proceduar nga ana e sektorit të “Menaxhimit të Incidenteve” me një kërkesë zyrtare drejt 

AKEP për të bllokuar këto linqe: 109.104.151.11/ing, 109.104.151.11/abn nga ISP Ab-com 

(Vodafone) të cilat kanë qënë burimi i sulmeve. 

d) Sistemi Qëndror Bankar (Banka Kombëtare Tregtare) - Phishing or Social 

Engineering 

Është proceduar nga ana e sektorit të “Menaxhimit të Incidenteve” me një kërkesë zyrtare drejt 

AKEP për mbylljen e IP e cila gjeneron phishing domain. 

Gjithashtu nga sektori i “Menaxhimit të Incidenteve” u është komunikuar me anë të sistemit të 

gjithë operatorëve të infrastrukturave OIRI/OIKI si informacion sensibilizues dhe paralajmërues,  

për marrjen e masave mbrojtëse/parandaluese nga sulmet e kësaj natyre. Gjithashtu u janë 

dërguar edhe rekomandime për sa i përket parandalimit dhe menaxhimit të këtyre sulmeve. 

e) Netcraft (Ing Netherlands) - Phishing or Social Engineering 

Është proceduar nga ana e sektorit të “Menaxhimit të Incidenteve” me analizimin e sulmi ku u 

konstatua se sulmi ishte akoma prezent dhe gjeneronte disa linqe të tjera “Phishing”. IP nga ku 

gjeneroheshin këto sulme ishte [109.104.151.11] Është proceduar nga ana e sektorit të 

“Menaxhimit të Incidenteve” me një kërkesë zyrtare drejt AKEP për menaxhimin e këtij 

incidenti me ISP përkatëse, te cilat kane marrë masa të menjëhershëm për ndërprerjen e këtij 

aktiviteti. 

f) incibe-cert (incidencias@incibe-cert.es) - Phishing or Social Engineering 

Rasti është adresuar tek CERT Kombëtar i Republikës së Kosovës, tek palët relevante dhe është 

realizuar në kohën e duhur frenimi i aktivitetit me përmbajtje të paligjshme. 

g) CERT SERB (CERT of the Spanish National Cybersecurity Institute (INCIBE-

CERT))DDoS attack 

Është proceduar nga ana e sektorit të “Menaxhimit të Incidenteve” me një kërkesë zyrtare drejt 

CERT Kombëtar të Serbisë për marrjen e logeve. Gjithashtu nga sektori i “Menaxhimit të 

Incidenteve” është proceduar me krijimin e rekomandimeve përkatëse si dhe procedurat për 

bllokimin e veprimeve keqdashëse të këtyre IP’ve.  

Ekipi i Menaxhimit të Incidenteve në bashkëpunim edhe me sektorët e tjerë të AKCESK ka 

marrë të gjitha masat për reduktimin e impaktit të këtyre incidenteve në momentin e ndodhjes si 

dhe masa të tjera korrigjuese dhe ndërgjegjësuese në të gjithë operatorët për parandalimin e 

sulmeve të ngjashëm. 

 Duke shfrytëzuar marrëveshjet e bashkëpunimit MoU me Cirt’et rajonale dhe ato 

ndërkombëtare  është kryer komunikimin i vazhdueshëm me këto ekipe për bashkëpunim në 

incidentet e ndodhura dhe ato të mundshme të cilat kanë afektuar apo mund të afektojnë 

Operatoret e Infrastrukturave Kritike dhe të Rëndësishme në Republikën e Shqipërisë. 

 

 Duke bashkëpunuar me partnerë ndërkombëtarë si: 

 Qualys 
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 EATM Cert 

 Shadowserver 

dhe me sektorët e tjerë të AKCESK (sektori i Kontrollit) janë prodhuar dhe publikuar në interval 

kohor (javor dhe 2-javor) të rekomandimeve si dhe vulnerabiliteteve të evidentuara të sistemeve 

TIK. Këto raporte përditësimi u janë dërguar OIKI dhe OIRI me anë të Sistemit të Monitorimit 

dhe Menaxhimit të Incidenteve si dhe nëpërmjet e-mailit zyrtar të institucionit për ata operatorë 

të cilët kanë hasur problem në aksesimin e sistemit.  

Sektori i Menaxhimit të Incidenteve ka prodhuar dhe publikuar: 

 Latest_VULNERABILITIES.CVS                                   12 raporte për 2021 

 Shadow Server raporte ne sistem:                                     123 

 Pulse Connect Secure.pdf                                                  date: 20.05.2021 15:28:39 

 Rekomandime per Sulmet Phishing Akcesk.pdf               date: 07:06:2021  13:25:15 

 Kaseya VSA Supply-Chain Ransomware attach.pdf         date: 08.07.2021  11:30:07 

 Fortinet CVE-2018-13379.pdf                                           date:  09.09.2021  16:46:40 

 CVE-2021-38647.pdf                                                         date:  21.09.2021  09:48:29 

 Avalanche-andromeda malware.pdf                                   date:  30.09.2021  14:46:32 

 Diwbadyo-cibfucjer.pdf                                                      date:  30.09.2021  14:46:32 

 Necurs malware.pdf                                                            date: 30.09.2021  14:46:32 

 Sality malware.pdf                                                              date:  30.09.2021  14:46:32 

 Linux Ransomwares.pdf                                                      date:  02.11.2021     15:27:03 

 Conti Ransomware.pdf                                                        date:  01.12.2021  10:47:08 

 AKCESK Guidelines for responding to DDos attacks_Nov.2021.pdf    date: 03.12.2021   

14:11:50 

 Log4j Vulnerability.pdf                                                        date: 20.12.2021   11:17:21 

 Log4j vulnerability Update v.1.2.pdf                                   date:  28.12.2021    15:29:38 

 Mobile banking fraud (Mashtrimi permes mobile e-commerce) . pdf                                                         

date:  27.01.2022   13:12:42 

Pjesëmarrje në grupet e ndryshme të punës në dhënien e asistencës për kryerjen e detyrave për 

secilin sektor kryesisht në kryerjen e detyrave të auditit së bashku me Sektorin e Kontrollit. 

Vlen te theksohet bashkëpunimi me të gjithë sektorët e AKCESK për mbajtjen e Statusit: 

 “Accredited Member” nga Trusted Introducer ne 27 Maj 2020. 

 “Fellow Member” nga FIRST (Forum for Incident Response Teams)  24 Shkurt 2020 
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3. Sektori i financës dhe shërbimeve mbështetëse 
 

Për Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike buxheti i alokuar 

për vitin 2021 është 57,232 mijë lekë nga të cilat 40,998    mijë lekë Shpenzime Korrente dhe 

4,000    mijë lekë Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm. 

Në vijim paraqesim më të detajuar realizimin e shpenzimeve sipas fondeve të alokuara: 

 

Llogaria Totali Realizimi 

600 31,664,000 25,016,000 

601 3,939,000 4,573,000 

602 17,529,000 11,260,000 

605 0 149,000 

606 100,000 0 

231 4,000,000 0 

Shuma 57,232,000 15,982,000 

 

 

Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore (zërat 600+601) Shumat e alokuara për paga 

dhe sigurime shoqërore per vitin 2021 janë përkatësisht 31,664,000 lekë për artikullin 600 

dhe 3,939,000lekë për artikullin 601. Dhe realizimi është përkatësisht 25,016,000 lekë për 

artikullin 600 dhe 4,573,000lekë për artikullin 601. 

 

Fondi për shpenzime në mallra dhe shërbime (zëri 602) Shuma e alokuar për vitin 2021 

për shpenzime operative është 17,529,000 lekë. Dhe realizimi për këtë artikull është 

11,260,000 lekë. 

 

Fondi i Veçantë (zëri 606) Shuma e alokuar për vitin 2021 për shpenzime për ndihma në 

fatkeqësi është 100,000 lekë. Dhe realizimi për këtë artikull është 0 lekë. 

 

Fondi për Investime të brendshme (zërat 230+231), është miratuar në shumën 4,000,000 

lekë në zërin 231. Dhe realizimi për këtë artikull është 0 lekë. 

 

AKCESK në fillim të vitit 2020, konkretisht me Urdhrin e Kryeministrit Nr. 6, datë 

16.01.2020 miratoi strukturën e re. Me strukturën e re u shtuan dhe 7 pozicione te reja dhe 

numri i planifikuar i stafit arriti në 24.  

 

Gjatë vitit 2021 kemi bërë rekrutime të reja duke e shtuar numrin e stafit me 3 punonjës.  


