DREJTORIA E PËRGJITHSHME E STANDARDIZIMIT (DPS)
RAPORTIM PER REALIZIMIN E PLANIT VJETOR 2020

1. REALIZIMI I PLANIT VJETOR 2020
NR
1

ÇESHTJET

REALIZIMI

MOS
REALIZIMI

Adoptimi i standardeve evropiane e ndërkombëtare si Standarde
Shqiptare (SSH)
120%

-

Janë realizuar 129 mbledhje të Komiteteve Teknike (KT) të DPS;

-

Realizuar dy (2) mbledhje të Bordit Teknik (BT) të DPS.

100%

-

Janë përditësuar listat me Standardet Harmonizuara.
-

Janë adoptuar:
-

-

2

Procesi screening

1136 standarde/dokumente
evropiane dhe
ndërkombëtare nga Sektori i
CEN dhe ISO;
1106 standarde/dokumente
evropiane dhe
ndërkombëtare nga Sektori i
CENELEC/IEC dhe ETSI;
145 standarde/dokumente
evropiane dhe
ndërkombëtare me
procedure të përshpejtuar,
nga të dy sektorët

100%

111%

102%

100%

ARSYEJA

-

4

Përgatitja e kontributit për 3 Kapituj të Acquis (Kap.1, 20 dhe 28),
Evidentimi i situatës dhe progresi përkatës në fushën e
standardizimit

Promovimi dhe publikimet
Janë përgatitur gjithsej:
- 103 ekstrakte standardesh të fushave të ndryshme, kryesisht
fushat e: ‘Mjekësisë’, ‘Naftës’, ‘Ndërtimit’, ‘Gazit’, Pajisje
mjekësore’, Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës’, Pajisje shtëpiake’, Pajisje
dentare’, ‘Pajisje elektroshtëpiake’ etj.
- 84 artikuj/njoftime të përkthyer, të Organizmave Evropianë dhe
Ndërkombëtar të Standardizimit, ISO/CEN/CENELEC.
- Buletini Nr. 82 për periudhën Janar – Mars 2020;
- Buletini Nr. 83 për periudhën Prill – Qershor 2020;
- Buletini Nr. 84 për periudhën Korrik – Shtator 2020.
- Programin 6 mujor të punës së standardeve.
- Notifikimet lidhur me reduktimin e barrierave teknike në
tregti;
- OBT/CEFTA.
- Përditësimi i rubrikës dialog me palët.
- 163 Rishtypje standardesh.
Rreth 707 njoftime (share) të publikimeve të MFE, publikuar në mediat
tona sociale.

100%

100%

Takime/Prezantime:
-

Në muajin shkurt 2020, përkatësisht në datë 05.02.2020, në
trajnimin e zhvilluar në qytetin e Durrësit nga Shoqata e Grave në
Biznes, u bë promovimi i standardeve shqiptare, veçanërisht u
promovuan standardet në fushën e ndërtimit dhe në datë
12.02.2020, në trajnimin e zhvilluar në qytetin e Lezhës nga
Shoqata e Grave në Biznes u bë prezantimi i standardeve shqiptare,
veçanërisht u promovuan standardet në fushën e tekstileve.

100%

-

-

5

Përkthimi i standardeve në versionin draft:
Janë përkthyer gjithsej 10 standarde të fushave si vijon:
1. SSH ISO 12966-3:2016 me titull, “Vajra dhe yndyrna bimore dhe
shtazore, Gas kromatografia e estereve metilik të acideve yndyrore - Pjesa
3: Përgatitja e estereve metilike duke përdorur hidroksid trimetilsulfonium
(TMSH).
2. SSH ISO 671:1982 me titull, Çelik dhe produkte prej gize - Përcaktimi i
përmbajtjes të squfurit - Metoda titrimetrike me djegie.
3. SSH ISO 562:2010 me titull, Qymyr antracit dhe koks - Përcaktimi i
lëndëve fluror-e.
4. SSH EN 455-4:2009 me titull, Doreza mjekësore njëpërdorimëshe - Pjesa
4: Kërkesat dhe prova për përcaktimin e kohës së konservimit
5. SSH EN ISO 374-5:2016 me titull, Doreza mbrojtëse ndaj kimikateve
dhe mikroorganizmave të rrezikshme - Pjesa 5: Terminologjia dhe kërkesat
e performancës për rreziqet nga mikroorganizmat (ISO 374-5:2016).
6. SSH EN 143:2000 me titull, Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes
- Filtrat kundra pluhurit - Kërkesat, testimi, markimi.
7. SSH EN 134:1998 me titull, Pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes
- Nomenklatura e përbërësve.
8. SSH ISO 10014:2006 me titull, Menaxhimi i cilësisë - Udhëzues për
realizimin e përfitimeve financiare dhe ekonomike.
9. SSH EN 12697-13:2017 me titull Përzierje bituminoze - Metodat e
provës – Pjesa 13: Matja e temperaturës.

100%

10. SSH EN 12390-2:2019 me titull, Testimi i betonit të ngutësuar- Pjesa
2: Përgatitja dhe trajtimi i mostrave për testimet e rezistencës
6

Shitja e standardeve
Janë shitur gjithsej 1229, ku 973 janë me origjinë evropiane.

100%

-

100%

-

Standardet më të shitura për vitin 2020 janë në fushat:
- Lidhësa bituminozë. Materiale rrugore (SSH EN 12697-14:2020)
- Agregate dhe muraturë (SSH EN 1097-2:2020)
- Sigurimi i cilësisë dhe përgjegjësia sociale (ISO 13528:2015)
- Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës (SSH ISO 11923:1997)
6

Shërbimet
- U dorëzua në afat bilanci i DPS për vitin 2020
- Janë kryer të gjitha pagesat për të tretë (ujë, energji, postë, telefon,
security, udhëtim e dieta);
- Paga, sig.shoqërore, shëndetsore e tatime, pagesat e kuotave të
anëtarsimit në org.europiane e ndërkombëtare të standardizimit;
- U hartua kontrata dhe u krijuan kushtet e punës për një student të
ekselencës;
- Janë plotësuar dhe përditësuar dosjet e personelit në sistemin
HRMIS;
- Është hartuar Regjistri i Parashikimeve për Prokurimet Publike
(RPPP)

2. NUMRI I PERSONELIT
NR
1

TOTALI
15 Punonjës, nga të cilët:
- 14 Nëpunës Civil
- 1 Punonjës me kontratë pune
(Sanitare)

HYRJE
1 (student i ekselencës)

DALJE
ARSYEJA
0
Plotësim vendi vakant nga dalja në pension
dhe lëvizja paralele

3. MOS REALIZIMET
NR
1

DEGA RAJONALE

ARSYEJA E MOSREALIZIMIT

Nuk ka

4. ANKESAT NGA BASHKEQEVERISJA
NR
1

ANKESA
Nuk ka

ZGJIDHJA

MOSZGJIDHJA

ARSYEJA

