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AUDITIM PERF ORMANCE:
PERFORMANCA E RADIO-TELEVIZIONIT SHQIP TAR,
“PROJEKTI I DIGJITALIZIMIT”
Përmbledhje Ekz ekutive
Në zba tim të planit vje tor 2013, Kontrolli i Lartë i Shte tit, në kuadë r të përmbushjes së
funksioni t të tij Kushtetues, zbatimit të Udhëz ime ve dhe Standarteve Nd ërkombëta re të
Auditimit (INTOSAI, EUROSAI, e tj.), sipas shkresës nr. 103 prot., da të 16. 09.2013, njoftim
për fillim auditimi, ndërmo ri auditimin me temë “Performanca e RTSH-së – Proj ekti i
Digjitalizimit”. Ky auditim u programua pë r t’u ushtruar në Dre jtorin e Përgjithsh me të Radio
Tele viz ionit Shqiptar (DPRTSH), si institucioni me pë rgjegjësi direkte në proje ktin e
digjitalizimit. DP e RTSH është pë rfsh irë në këtë auditi m në rolin e institucionit hartue s të
strategjive, objektivave, rregullore ve , kuadrit ligjor dhe nënligjo r për përgatitjen e kalimit në
transme timet d igjitale .
Pas pë rfundimit të punës paraprake a uditue se, më datë 31.03.2014 u përgatit prog rami aud itues.
Në pë rfundim të punës a udituese në te rre n, me shkresën nr. 103/3 prot., datë 14.07.2014, iu
dërgua projekt-raporti i auditimit subjekteve dhe palëve të interesit. Ra porti pë rfundimta r është
hartua r pasi ja në shqy rtuar vërejtje t dhe shpj egimet e dërguara nga insti tucionet e përfshira në
kë të a uditim si dhe pas konsultime ve me palë t e interesit.
Në përfundim, pa si u njoh me Raportin Përfundimtar të Auditim it dhe pro jekt-vendimin e
para qitur nga grupi i auditimit të Departamentit të Auditimit të Performa ncës, shpjegimet e
dhëna nga sub jektet e audituara , mend imin për c ilësinë e auditimit nga Drejtori i Drejtorisë
Juridike dhe Sigurimit të Cilësisë, vlerë simin mbi objektivitetin dhe c ilësinë e a uditim it nga
Drejtori dhe Kryeaudituesi i Departa me ntit të Auditimit të mësipërm, në mbështetje të nenit 9
dhe 16 të Ligjit nr. 8270, datë 23.12.1997, “Për Kontrollin e Lartë të Shte tit” me ndryshimet e
bëra me Ligjin nr. 8599, datë 01.06.2000, Kryetari i KLSH-së, z . Buja r Leskaj
K O N K L U D O I:
Për Radio Televiz ionin Shqiptar:
Kal imi nga transmetimi ana log në atë digjital është i koordinuar nga Bashkimi Ndë rkombëtar i
Tele komun ikacioneve (ITU) dhe për Shqipërinë a fati i përmby lljes së këtij proce si ë shtë më
datë 17 Qe rshor 2015. Drejtoria Teknike e RTSH-së, prej di sa kohë sh po punon për aspe ktet
tekn ike të kësaj risie teknologj ike por nga ana e Dre jtorisë së Përgjithshme ë shtë vënë re
mungesë vizioni , bashkërend imi dhe gjithpë rfshirjeje. RTSH aktua lisht gje ndet e papërgatitur
nga ana me naxheria le dhe o rgani za tive . Përmbushja e këtij dety rimi brenda afate ve kohore,
sipas strategjisë së kalimit në tra nsmetimet nume rike dhe kë rkesave ligjore, ë shtë pothua jse e
pamundur, gjë që do të pre kë drejtpërdrej t (mungesë sinjal i dhe c ilësi shërbimi) publikun
shqipta r si kontribuuesi kryesor fina ncia r i RTSH-së.

Reformimi rrënjësor i institucionit dhe imple men timi i një mode li të ri b izne si duhet të ecë
krah as kalimit në transmetime t nume rike. Por këto nuk mund të realiz ohen as në 3 mu aj dhe a s
në 1 vit, pa si nisur nga ekspe rien ca botërore për kë të ne vojitet një periu dhë 2-3 vjeça re. RTSH
është e vonuar dhe p rojekti është i rrezikua r për faktorë të brendshëm dhe të jashtë m.
Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së (DPRTSH) nuk ka Dekla rata të Politika ve të Programit
për pe riudhën 2014-2018, nuk ka stra tegji 5-vjeçare për më nyrë n se si do të me naxhohet kjo risi
tekn ologjike , nuk ka ngritur grupin e punës për ha rtimin e Strategjisë së Zh villimit të RTSH-së
në epokën digjitale, si dhe nuk ka një plan-veprimi të miratuar në Kë shillin Dre jtues të Radio
Tele viz ionit Shqiptar (KDRTSH) pë r a rritjen e që llimeve stra te gjike. Për sa kohë drejtuesit e
RTSH paguhen, ja në në dety rë dhe i njohin vetes a utoritetin për të ushtruar vendimmarrje në
menaxh imin e financave, burimeve njerëz ore, teknologjisë, adm inistratës, ata kanë të gjithë
auto ritetin ligjor e dhe për të ushtruar ve ndimmarrje në dre jtim të përgatitjes së dokumenteve të
nevojshëm stra tegjikë, duke mundësua r që çdo re formë të ideohe t dhe e ve ntua lisht të kryhe t pa
akumuluar problema tika më të rënda.
Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së nuk ka plani fikime buxhetore apo ana liza financiare për
përgatitjen e mjedi sit të nevojshëm për Projektin e Kalimit në Transmetime t Numerike d he as
një plan ma rke tingu për mëny rën se si teknologjia digjita le do të përdoret për gjenerimin e të
ardhura ve (aq të nevojshme pë r shlye rjen dhe gara ntimin e kredisë) përgjatë 8 viteve të
ardhshme. Përmbushja e de tyrimeve të tilla kë rkon kohë, burime, reforma, ko ord inim me
shumë palë të pë rfshira dhe mirë-menaxhim të shumë hallkave organizative. Ba zuar në
eksp erienca t evropiane (të gjitha mediat e vropia ne e ka në mbyllur projektin e digjitalizimit) dhe
ato botërore, mendojmë se RTSH e ka lënë situatën të rrjedhë drejt limiteve duke qenë larg një
med ie p re stigjioze që premton të ard hme.
Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së nuk ka bërë plani fikim konkret dhe të plotë për kanalet,
platformën prog ramo re , pë rmbaj tjen dhe prog rame t spec ifike që do të transmetohen, në
përputh je me Strategjinë e Ka limit në Tran smetime t Nume rike dhe p lanin për rritjen e
audiencës. Për kë të ajo nuk ka konsultuar e kspertizën e një sive vartëse dhe nuk ka kë rkuar
bashkëpunimin e tyre në grupe të posaç me pune . Kë tyre proble matikave u shtohet dhe fakti që
institucioni e nde funksionon me Sta tut dhe Rregullore të brendshme të vjetë r, ndërsa projektstatuti i ri është vlerësua r si i papërshtatshëm me të ardhmen digjitale. Munge sa e planeve të
tilla sjell keq-menaxhim të projekteve, mosfunksioni m e fikas të opera cio neve, si dhe kosto
financia re të cilat rrezikojnë kthi min e investimit të kry er nga RTSH.
Për mby llje n e suk sesshme të kalimit në transmetime nume rike d he gara ntimin e së ardhmes së
transme tuesit publik në Shqipëri, RTSH-së i kërkohet një reformë e thellë shumëdimensiona le
si dhe një pla tformë gjithëpë rfshirë se që të forcojë statusin publik. Do të nevojitej reformë
strategjike pë r pavarësinë editoria le dhe mena xhe riale; reformë le gjisla tive për libera lizimin e
aktivite teve të RTSH-së; reformë administrativo-o rganiza tive që ndihm on në nda rjen e punës
dhe shkurton hallkat adm inistrative; reformë e burimeve njerëzo re; reformë logjistike; reformë
tekn ologjike , reformë programore dhe reformë e imaz hit instituc iona l. Këto reforma kërkoj në
konsensus pol itik mba rëkombë tar dhe janë e senc ial e për të garantuar mena xhimin dhe
funksioni min e projektit të digjita lizimit. Pa këto reforma investimet e mëtejshme në RTSH do
ishin jo ekonomike dh e do përfundo nin pa një logjikë kosto- pë rfitim.
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Auditimi është fokusuar në aspektet strate gjike, strukturore dhe orga niza tive , me naxheria le dhe
operacional e të lidhura këto me projektin e digjital izimit, të c ila t janë të matshme dhe
përcaktohen nga një kuadë r rre gullator i ca ktua r. Ne shpresojmë që digjital izimi i
transme timeve të rea liz ohet në kohë dhe me cilësinë e duhur. Digjital izimin e
përmbajtjes/prodhimit dhe di gjita liz imin e transmetimeve, ne i kemi parë si dy procese të
ndryshme me prona rë të ndryshëm. RTSH ë shtë përgjegjës i plotë i digjitalizimit të
përmbajtjes/prodhimit nda j edhe ky projekt është parë më tepër në funksion të produktit final
digjital.
Pas ana lizimit të të gjithë dokumentac ioni t (vendimeve të K DRTSH, raporteve dhe kuadrit
ligjor të RTSH, ve ndimeve te Bordit të Administrimit dhe praktika ve te ngja shme e vropia ne)
dhe indika torëve të performa ncë s, arritëm në përfundimin se: edhe pse është bërë punë e
mirë në drejtim të përgatitjes teknike për akomodim in (përshtatjen) e kës aj risie
teknologjike, planifikimet dhe përgatitjet në nivelin e s trategjive plotës ues e për
garantimin e s uksesit të gjithans hëm të procesit lënë për të dëshiruar në përputhje me
prakt ikat e ngjashme evropiane dhe standa rdet ndërkombëta re të drejtimit të
instituc ioneve publike.
Nga auditimi i performancës së këtij institucion i u konkludua:
 Administrata është e fryrë (+30%, re feruar shifra ve të pre zantuara në raportin
përfund imtar). Në të konstatohe n dublime de partamente sh dhe funksio nesh. Stru ktura
orga nizative pë so n ndryshime të he rëpashershme, të paju stifikua ra , shoqërua r me
ndryshime emërtesash, ndryshime ka tego rish dhe ndryshime në librin e pagave. Për
rrjedhojë, institucioni vuan nga keqmenaxhi mi i burimeve njerëzore.
 Edhe p se instituc ioni ka ndërmarrë hapa të logjikshëm për të promovua r menaxhimin
operacional të projektit të digjital izimit, pë r të gara ntuar sukse s afa tgja të është tejet i
nevojshëm një këndvështrim më gjithpërfshirë s dh e vizionar i bazua r në e ksperienc at më të
mira evrop iane. Në këndvështrimin tonë, e ardhmja d igjitale nuk është vetëm një risi
tekn ologjike , por një model i ri bizne si, ope rimi dhe me naxhimi. Por ne konkludua m se për
projektin e digjitalizimit nu k ka dokum ente stra tegjike apo menaxheriale , por vetëm
përqasje te knike.
 Në arkivën e RTSH (the sar i RTSH dhe bu rim pë rmbajtjeje pë r ka nal et d igjitale ) ja në
shka ktuar dëme të më dha nëpër vite, si nga pë rdorimi i tij pa kriter nga dy përdorue sit e tij
krye sorë (TVSH & RT), a shtu edhe nga keqmbajtja thuajse abuzive e fo ndit. Asn jë nga
para metra t fizikë të kë rkuar nuk ekziston dhe nuk plotësohet. Ndë rhyrjet në ma terialin
Master kanë shka ktua r dëme të pariparue shme dhe deformime të shiritave magnetikë.
Grupit të a uditit nuk iu dorë zua zyrta risht asnjë plan tek niko-financ iar i dokumentuar për
shpëtim in dhe digjita lizimin e arkivës 50-vjeçare të RTSH. Situata e Arkivë s është tejet e
rënduar dhe kritike.
 Siste mi i komunikimit të brendshëm ë shtë pika më e dobë t e funksionimit të institucionit që
ka pasoja shum ë-dimensiona le. Nga munge sa e komunikimit dhe e transpa rencës, nga
mungesa e koo rdi nimit dhe shpë rfillja e kompe tencave të njësive vartëse, vuan drejtpë rdrejt
edhe projekti i digjita lizimit. Mbledhjet e Drejtorisë së Përgjithshme nuk dokum entohen.
Memo apo njoftime për to nuk ka. Kom unikimi nuk është as i duhuri dhe as funksional. Ai
limitohet ve tëm në ndjekjen e d isa proce durave standarde, që kufizohen në një numër të
vogël personash. Institucioni funksionon kry esisht me urdhra verbalë. Komunikimi i
brendshëm dhe transpa renca në lidhje me raportet financiare dhe ana lizën ekonomike të
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institucionit është në nivele të ulëta. Drejtoria e Përgjithshme e RTSH nuk u shpërndan
njësive shifrat e analizave fina ncia re të instituc ionit, nuk shpjegon standa rdet e politikave
editoriale dhe a dmini stra tive dhe nuk i bë n një sitë vartëse pjesë të diskutimit të ty re.
Rezultate t e py etësorëve të prezantua r në rapo rtin përfundimtar dhe intervista t e inc izuara
me drejtuesit i mbështesin këto prob lematika.
Titulla rët e RTSH e ka në stil pune an ashkalimin e stru kturave sa herë që pë rballen me
reziste ncë apo mendim ndryshe. Mble dhjet me vartësit e nivelit të dytë e të tretë të një sive
përbërëse, pa praninë dhe dije ninë e eprorëve të tyre, pë rbëjnë konsta nte të qëndrue shme
arbitrari teti. Mungon një kod etike në RTSH që të mundet të eliminojë shumë problematika
të ndeshura në institucion .
RTSH ka një shtrirje gjeogra fike të kufizuar të prezencës së stafit të saj dhe për rrjedho jë
mundësi të kufizuar pë r pasqy rimin i informac ione ve në kohë real e nga vendngjarja.
Mungesa e planeve konkrete pë r më nja nimin e situatë s në të ardhmen, do të ndikojnë
negativisht audiencën dhe konkurrueshmë rinë e RTSH pas pë rfundimit të projektit
tekn ologjik të digjitalizimit (pas shtimit të kana leve).
Vendimmarrja për mira timin e projekteve artistike është arbitrare dhe e pë rqendruar vetëm
në RTSH, duke lënë shpe sh jashtë strukturat va rtë se. Vijimi apo ndërprerja e emisioneve të
strukturës dhe c ikleve te matike nuk dikto het nga cilësia , por nga interesat dhe “shijet”
subjektive të titullarëve të RTSH. Vendi met e Bordit artistik të RTSH (dikur Bordi artistik i
TVSH) ja në shpesh të kontestuara, pa si reflektojnë arbitra ritet, subjektivitet titulla rësh, c ilë si
të d iskutue shme dhe mung esë transparence . Projekte t artistike të miratuara nga RTSH
reflektojnë mosshpë rndarje proporcionale të te matikave dhe shërbejnë si mjete përfitimi
financia r për të privilegjuarit e a dministratë s së RTSH. Po kështu edhe vendimmarrja për
mbë shtetjen (si ba shkëprodhue s) të projekteve artistike (kryesisht filmike) të të tretëve. Për
rrjedhojë, buxheti i proje kte ve artistike në RTSH shpenzohet në mëny rë joekonomike,
joefe ktive dhe jo në përputh je me i nteresat publike. Pa proje kte a rtisti ke ci lësore dh e me
varietet tematik që të tërheqin audie ncë n, RTSH nuk mund të bëhe t konkurrenc ia le në
tregun med iatik dhe shfrytëzojë të gjitha përfitimet që i sje ll proje kti i digjitalizimit.
Disba lanca midis ofe rtës së sporteve në prog ramaci on kra hasua r me ofe rtë n p ër filma,
seria le dhe spektakle ka ndikuar në shpërpje sëtimin gjinor (m ë shumë meshkuj se fem ra) të
audiencës së RTSH. Kësaj problematike i shtohet dhe pa sqyrimi i se anc ave të Kuvendit të
Shqipërisë (një de tyrim ligjor) që tejka lon përhera minu tazhin e p lani fikua r dhe “godet”
vazhdimisht program ac ionin e TVSH-s, duke ulur performa ncë n dhe shi kue sh mërinë, pa si
publiku nuk krijon dot “rutinën” e ve t të ndjekjes së ofertës programore të TVSH. Në ra st
se nuk do të re spektohen e kuil ibrat midis zha nreve televizive, të sugjeruara edh e nga ma tjet
e audienc ës së vetë TVSH dhe në se progra macioni do të vazhdojë të ndryshohet në mënyrë
arbitrare pavarësisht de ty rime ve li gjore dhe de tyrimit a rti stik pë r cilësi, RTSH do të vua jë
rënie të audiencës pa varë sisht mundë sive që ofron projekti i digjitaliz imit.
Orke stra e RTSH (një avantazh kra hasues me media t e tjera, pa suri artistike dhe b urim për
kanalet dig jitale) ka hapësira për të përmirë sua r veprimtarinë e saj dhe pë r të mirëmenaxhuar fondet e buxhe tit të shtetit. Mu nge sa e një kuadri rregullato r të brendshëm për
funksioni min e orkestrë s pë rbën një problem serioz që i ha p rrugën subje ktivizmave dhe
favo rizimeve . Nuk bëhen ana liz a pas çdo konc erti me pje sëmarrjen e Dre jtorit Artistik,
dirigjentit përkatës, Këshillit Arti stik dhe gjithë instrum entistëve për të vle rësuar
performancën e punës së të gjithë instrumentistëve dhe për të nxjerrë mësimet pë r të
ardhmen. Orke stra e RTSH ka punë për të krijuar identitetin e saj artistik dhe akustik,
promovimin dhe prez encën në media t socia le dhe are nat ndërkombëta re, marrëdhënie t me
palët e treta dhe sido mos me sponsorët çka do t’i krijonte dhe pavarësi financiare, duke
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sjellë pë r rrjedhojë dhe rritjen e p erformancës së saj. Fondet e bux hetit të shteti t për
Orke strë n e RTSH sigurojnë mbijetesën, por jo ngritje n a rtisti ke në nivele ndërkombëtare .
RTSH ka një prezenc ë të dobë t në Interne t dhe mediat sociale për të komunikuar me
publikun, për të prom ovua r shërbime t e saj, për të rritur transpa re ncën, pë r të pë rmirësuar
imazhin in stitucional dhe për të mësua r mbi pritshmëritë e audiencës. Mungesa e
shërbimeve të tilla e privon RTSH nga pë rfitime t e shumë llojshm e që vijnë si re zulta t i
aderimit në organizata ndërkombëtare me diati ke. Si rezultat, RTSH nuk do të mundet të
shfrytëz ojë të gjitha kapac itetet për thith jen e a udiencës (sidomos bre zit të ri).
RTSH nuk ka marrë në konside ratë asnjë risk për proje ktin e digjitalizimit. Institucion i nuk
ka as regjistër risqesh dhe e nje h riskun vetë m si term, por jo si sistem. RTSH nuk ka krijuar
ende një re gjistër risku dhe metodologjinë se si ta menaxhojë, mitigojë apo de legojë këtë
risk. Risku nuk është vetëm teknik, por menaxherial, operacional , fina nciar, so cia l, etj.,
prandaj nga institucioni prite j një përqasje më gjithë përfshirëse dhe p rofe sionale.
Meg jithëse pro cesi i kalimit të tra nsmetimeve ana loge në nu merike për momentin nuk ka
nisur, madje as faza e pa rë , ajo teknike, u konsta tua se institucioni, konkretisht RTSH-ja
nuk ka përmbushur ende detyrimin e saj li gjor në lid hje me mënyrën e shfrytëzimit të dy
MUX-eve që ka në përdorim. Nuk ë shtë rea liz uar koordinimi m e operatorët privatë lokalë
për mbë shtetjen e tyre në MUX-in e dytë, si dhe nuk ka përcaktuar krite ret dhe numrin e
programeve me ka rakter publ ik që do të transmetohen hapur (pa pagesë).
Në pra g të proc esit të digjitalizimit është e ne vojshm e që te leshikuesit shqipta rë të bë hen
me dije në lidhje me këtë proce s, me efektet p ozitive që do të sje llë, si dhe formën e re të
konceptimit të televizionit. Në përmjet spoteve të ndry shme publicitare , tele shikue sit mund
të nj ihen me re volucionin e vërte të që prite t të ndodhë në te le vizionin publik.

Nisur nga konkluzionet e më sipërme dhe re zul tatet e punës a uditue se, duke synuar
përmirë simin e më tejshëm të RTSH-së , Kryetari
V E N D O S I:
I.

Të miratojë Raportin Përfundimta r të Auditimit “Performanca e Radio Televiz ioni
Shqipta r- Projekti i Digjita lizimit”, të ushtruar në Radio Televizionin Shqiptar.
II. Të miratojë re koma ndimet e përcaktuara dhe të kërkojë marrjen e masa ve për sa vijon :
1. Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së (DPRTSH) duhet të hartojë dhe propozojë disa
amendamente shtesë në ligjin 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e
Shqipërisë” në shë rbi m të pë rcaktimit të tre gue sve të pavarësisë re daksionale, garantimit të
financimit dhe sa nksionimit të vetë -adm inistrimit.
Brenda vitit 2015
2. DP e RTSH-së duhet të ha rto jë dhe të forma liz ojë Dekla ratën e Politikave të Programit
(Deklara ta e Qëllimit) pë r vitet 2014-2018 si edhe një plan-veprim, të cilin ta miratojë në
KDRTSH për arritjen e qëllimeve strategjike, në veçanti pë r p roj ektin e Kalimit në
transme timet numerike.
Brenda vitit 2015
3. Këshilli Drejtues i RTSH (K DRTSH) duhet të miratojë Sta tutin e ri dhe Rregulloren e re të
RTSH-së, pas: 1) rihartimit të këty re dispozitave bazuar në Ligjin 97/2013 “Për mediat
audiovizive në Republikën e Shqipërisë ” dhe në Strategjinë e kalimit në transmetimet
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numerike , 2) reflektimit të vërejtjeve dhe sugjerimeve të da la nga diskutimi i gjerë në të
gjitha njësitë e RTSH-së, 3) evidentim it të nevojave të pro dhimit, 4) evide ntimit të nevojave
të re formimit të gjithanshëm të RTSH-së.
Brenda vitit 2015
4. DP e RTSH- së , në bashkëpunim me të gjitha n jësitë dhe strukturat vartëse, duhet të ha rto jë
dhe të formaliz ojë Kodin e etikës së RTSH- së , bazua r në kode të ngjashme etike të mediave
publike evropi ane .
Brenda vitit 2015
5. DP e RTSH-së duhet të ha rtoj ë mbi baz ë konsultimi m e Drejtorinë e TVSH-së, pë rafrimin
me stan dardin evropi an dhe kërkesat që rrjedhin nga Strategjia e Ka limit n ë Transmetimet
Nume rike, hartimin dhe a provimin në KDRTSH të Kontra tës së transme tuesit publik me
AMA-n.
Brenda vitit 2015
6. DP e RTSH-së du het të ndalojë praktikën e marrjes së kompetencave të njësive vartë se në
shke lje të Statutit dhe Rre gul lores së brendshme të RTSH-së dhe të krijojë një model
biznesi të dre jtimit të decentral izuar të instituc ionit, me de legim kompete ncash dhe
përg jegjësish, p ërputhur me Ne nin 5 Pika A e Statutit.
Vazhdimis ht
7. DP e RTSH- së duhet t’i kërkojë K uve ndit të Shqipë risë, të kon siderojë kuotën gjino re në
zgjedhjen e Këshi llit Drejtues të RTSH-së , në një minimu m prej 30%. Ve të RTSH duhet të
rrisë numrin e grave në pozi tat drej tuese të RTSH-së të paktën në nive lin e 30% sipa s ligjit
për ba raz inë gjinore
Vazhdimis ht
8. DP e RTSH-së, në kuadrin e menax himit operativ dhe organizativ të Pro jektit të Ka limit
në Tran smetimet Num erike, duhet të :
- të ng rejë Grupin për Me naxhimin Strategjik (GMS);
- të hartojë planin e vep rimit dhe investimit p ër teknologjinë e info rmac ionit;
- të hartojë planin e trajnimit të Burimeve Njerëz ore;
- të pl anifikojnë kanalet dhe programet e hapura (pa pa gesë ) të buqetë s dhe studimin e tre gut
për rritjen e audi encës;
- të hartojë projektin e mode rn izimit të studi ove dhe kthimin e prodhimit nga SD në HD;
- të planifikojë buxh etim të veçantë dhe format më efe ktive të publicitetit të p roj ektit;
- Në m bështetje të ligjit, RTSH duhet të fillojë koordinimin me operatorë t privat lokalë për
mbë shtetjen e ty re në MUX-in e dytë ;
- të plan ifikojë, konceptojë dhe krijojë një portal/fa qe online me informaci one për
platformën digjitale.
Brenda vitit 2015
9. DP e RTSH-së duhet të ga rantojë baz ën logjistike të zbatimit të Projektit të Kal imit në
Transmetimet Numerike , duke caktuar vendve ndosjen e pajisjeve dh e studiove të reja të
platformës digjitale dhe hartimin e një plani pë r funksionalizimin (përfshirë inve stimet) e
Atelierit të ish-Kinostudios, ta shmë nën administrimin e RTSH-së.
Brenda vitit 2015
6

10. DP e RTSH-së , në kuadrin e menaxhimit financiar të Projektit të Ka limit në
Transmetimet Numerike, duhet që:
- të bë jë, në bashkëpuni m me Bordi n e Administrimit të RTSH-së, pla nifikime bux hetore për
ga rantimin e fondeve, shlyerjen e kredi së së pro jektit, digjitalizimin e Arkivës dhe
prodhimin e ri digjital në pë rgjith ësi;
- të garan tojë tra nsparencë për ma rrëdhë niet financiare me të tretët në pë rgjithësi dhe mediat
private në veça nti;
- të mirë-ma naxhojë a setet në dispozicion të RTSH-së, pa krijuar ha pësira keqpë rdorimi,
abuzimi apo favorizimesh të padrejta;
- të ndalojë praktika t e tran sfe rimit, nënliçensimit të të drejta ve sportive apo e venimenteve të
mëd ha, që shë rbejnë si gjene rues të ardhura sh për RTSH;
- të n dërtojë një sistem për matje n e performancës fina ncia re të të gjith ë RTSH-së me
indikatorë sasiorë dhe cilësorë të matshëm dhe të a uditueshëm;
- RTSH, nëpërmjet mekanizme ve të pë rshtatshëm, duhet të kryejë një anal izë të mirëfilltë në
lidhje me rritje n d he përcak timin e vlerë s së re të taksës së a para tit marrës, pë rp ara se të
marrë një vend im pë rfundimtar.
Brenda vitit 2015 dhe më pas vazhdimis ht
11. DP e RTSH-së, në kuadrin e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe reduktim it të
kostov e, duhet të ndë rmarrë një riformatim të strukturë s organi za tive dhe ndryshime si më
poshtë:
- të testojë sta fin ne mënyrë pe riodike për të ve rifikua r profe sionalizmin dhe të planifikojë
programe të de dikuara për trajni min e tij;
- të mbeten dre jtori ose de partamente vetë m strukturat me një num ër minimal punonjë sish
(10 punonjë s e sipë r sipas praktika ve evropian e); pj esa tjetër të kthe hen në se ktorë;
- të ndaloj ë pra ktikat arbitra re të fryrjes dhe ndryshimit të pa mbë sh te tur të strukturë s
orga nizative ;
- të përqendrohet b renda DPRTSH-së: Dep artamenti Ekonom ik e Financiar, sta fi juridik i
sistemit dhe Drejtoria e prokurimeve, me qëllim re duk timin e kosto ve dhe ha llka ve të
panevojshme;
- të ndërmarrë ve rifikimin dhe vlerësimin mbarë -institucional të proc edurave të p rokurimeve;
- të rikonfig urohet Drejtoria e Marrëdhënie ve me Ja shtë dhe Projekteve dhe punonjësit e
Sektorit të projekteve të shpë rndahen në Drejtorinë Ekonomike dhe atë Juri dike ;
- Zv. Drejtori i RTSH-së të ketë diplomë financia re dhe ekonomike që të pë rmbushë
detyrimet karshi Ligjit 10296, datë 08. 07.2010 “Për Me naxhimin Financiar dhe Kontrollin”,
neni 9, mbi përgjegjshmërinë mena xhe riale të nëpunësit autorizue s dhe të ke të kapaci tet për
të analizuar biznesin dhe aktivitetin ekonomik;
- të mos përfshijë në bordero asnjë pu nonjës të ri të sistemit të RTSH-së pa dosjen e
praktikës adm inistrative të ma rrjes në punë, pa siglimin e drejtorit përkatës dhe
Drejtore shës së Burimeve Nje rëzore ;
- të ndalojë shkeljen e Sta tutit dhe Rregullores mbi punësime t e reja dhe centra liz imin e
punë simeve në dorë n e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH;
- të vihet gjuha angle ze si krite r punësimi në kontratat me p rofe sionist të administratës dhe të
hartohe t një program trajnimi në gjuhën ang leze për çdo punonjë s të RTSH-së;
- të hartojë sta nda rde pë r mënyrë n e vle rë simit të punonjësve , funksionimin e brendshëm,
nga rkesat në punë dhe testimin e ve tve tes;
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të iniciojë procedura dhe p raktika për stimuli min e punonjësve në ba zë të a rritjes së
obje ktivave , punëve ja shtë orarit dhe aktivitete ve që rrisin të a rdh urat dhe ulin shpenzimet e
institucionit;
Këto masa duhet të ndërme rre n për të garantuar një re dukti m të kostove të pe rsonit (nga
51% në 35% sipa s no rmave ndërko mbëtare) si zë ri kryesor i shpen zimeve të institucionit.
Kjo do i krijo nte mundësi institucionit të garan tojë detyrimet financiare si pasojë e projektit
të di gjita liz imit.
Brenda vitit 201 5 dhe vazhdimisht

12. RTSH duhe t të promovojë , në përmjet spoteve publicitare, proce sin e digjitalizimit. Publ iku
duhe t të bë het me dije në lidhje me ndryshimet që do të sjellë ky proces, ku duhet të
theksohet edhe subvenc ionimi nga qeveria për shtre sat në ne voj ë, në mënyrë që mba s
mbuli mit të të gjithë te rritorit me sinjal transmetimi të gjithë të mund të kenë mundësi të
kenë a kses në përdorimin e programac ionit që do të ofrojë RTSH.
Menjëherë dhe vazhdimisht
13. DP e RTSH-s, në kuadrin e menaxhimit të vlerave arkivore, duhe t të:
- të ha rto jë një strategji pë r digjitalizimin e Arkivës me ekspertizën dhe konsulenc ën e EBUsë, n jë projekt konkret, ku të jenë pë rca ktua r buxhetet, teknologjia dhe afatet si edh e të gjejë
mode lin financ iar për ta mbështe tur atë ;
- të ma rrë masa për ruajtje n fizike të Arkivit ekzistues nga degradimi pë rme s: qarkul limit të
kopjes së punës për të garantuar Ma ste rin, ngritjes së studiove pranë fonotekës dh e arkivit,
informa tizimit të materia lit të skeduar, ble rjes së pa jisjeve për përpun imin e materia leve,
hartimit të procedura ve pë r ma rrjen në dorë zim të bobinave të formateve të vje tra dhe
inventarizimin e tyre në bazë të të d hënave të dorëzuesit, fsh irjes me urdhër të brendshëm
të mini-arkivave në RTSH;
- të rishikojë ta rifat për shitje n e materialeve arkivore, duke i rakordua r me ç mimet e tregut;
- të përgatisë një plan trajn imi me buxhetimet e nevojshme pë r punonjësit e arkivë s bre nda
dhe jashtë ve ndit;
- të re flektoj ë në rregul loren e re gjithë proble ma tikat e evidentuara në manaxhimin e Arkivit,
përfshirë proce durat e kom unikimit dhe shkë mbimit të materialeve a rkivore;
- të ndërtojë një mode l kompe simi financiar më efikas pë r punonjësit e Arkivës: përme s
rritjes së kate gorisë, pagesës së mbikohës, shpërblimeve shtesë për vështirësi në punë ose
punë simeve shtesë, të cila t mbul ojnë mbikohën .
Brenda vitit 201 5 dhe vazhdimisht
14. DP e RTSH-së, në kuadrin e menax himit të projekteve, duhet:
- të vend osë standarde më profe sionale në aprovimin e proje kteve bazuar në: kriterin e
detyrimit ligjor dh e gjithëpë rfshirë s, kriterit të pe rsonalitetit të krijue sit, kriterin e cilësisë
artistike dhe kriterin e minutazhit;
- t’i japë fund arbitrarite tit të vendimmarrjes në aprovimin e projekteve artistike dhe
mungesës së akse sit të një sive vartëse në informacioni n pë rkatë s;
- të ripë rca ktohen procedurat e pë rzgjedh jes së projekteve në Rregullore n e re , duk e pasur në
bazë konkurrimin e hapur, vlerësimin kolegjial, transparencën ndaj publikut dhe
rigoroz itetin e plotësimit të dokume ntac ionit;
- të rive ndosë bala ncën në pro gram ac ion midis sportit dhe filmave, se rialëve dhe c ikleve me
synim tërheqjen e a udiencës femërore dhe inte lektua le.
Brenda vitit 201 5 dhe vazhdimisht
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15. DP e RTSH-së, në kuadrin e menaxhimit të orke strë s, duhe t:
- të hartojë Rregulloren e brendshme të Orke strë s;
- ta ndajë Orkestrën nga RT si nj ë pasuri e vendit që kë rkon më shumë vëmendj e dhe
identitet;
- të kërkojë a naliza pune dhe ma sa përmirësimi pas çdo koncerti;
- të vendosë transpa rencë në krite ret e përzgjedhje ve për pë rcaktimin e stinës koncertore;
- të organizojë punën pë r krijimin e indikatorëve për matjen e audie ncës së orkestrës;
- të hedhë ha pa konkretë pë r ndërtimin e një sa llë koncertale të Orke strë s së RTSH- së;
- të pë rga tisë pla nin për ndë rtimin e një studioje incizuese të orke strë s;
- të krijojë një fa qe Interneti të dedikuar për Orke strë n Simfonike;
- të kontraktojë një kompani marketingu dhe të adoptojë një model biznesi pë r përqasjen e
një sponsori zy rtar të përhershëm pë r Orkestrës Simfonike.
Brenda vitit 201 5 dhe vazhdimisht
16. DP e RTSH-së, në kuadri n e menaxhimit pranisë së RTS H-s ë në Internet dhe mediat
sociale, duhet:
- të marrë ma sa pë r ndë rtimin e faqes së re të Internetit të RTSH-së, shtimin e shërbime ve në
Internet dhe rritjen e pjesëmarrjes në rrjetet sociale;
- të ma rrë masa për krijimin e ap lika cioneve mobile në prezantimin e la jme ve (video edhe
tekst), e misioneve ap o aktivite teve të RTSH-së, pë r të krijuar një prezencë sa më të
fuqishm e në In te rnet;
- të marrë masa për krijimin e një struktu re të mirëfilltë që të men axh ojë shërbi met e reja në
Internet dhe ndjekjen e risive teknolog jike.
Brenda vitit 201 5 dhe vazhdimisht
17. DP e RTSH-së, në kuadrin e komunikimit të brendshëm institucional, duhet:
- të vërë në dispozicion të Drejtorëve të zgje dhur dhe të Dre jtorive të gj itha vendimet e KD
dhe Bordit të Adm inistrimit për të rritur transparenc ën dhe efikasitetin në menaxhim;
- të mira tojë nj ë procedurë të shkruar pë r komuni kimin zyrta r, që gjithkush të ketë
informacion në kohën dhe standardin e duhur dhe më pa s të krijojë sistemi n e menaxhimit
të dokum enta cionit (D ocument Man agement System), që përshkru an proce set kry esore
operacional e dhe financia re, përfshirë qarkullimin e dokumentac ionit dhe in formac ionit,
(Process-Map ping a po një P rocess-Flow), ha llka t e vendimmarrjes dhe kontrolle t e brendshme.
(Në përputhj e me Ligjin 10296, da të 08.07.2010 të MFK)
- të kry ejë informimin e instituc ionit për projektin e digjitalizimit, hapat që duhet të merren
dhe efektet që do të ketë ai në çdo aspe kt;
- të organizojë komunikimin pe riodik (grup i strategjik të mb lidhe t çdo muaj me të gjithë
drejtuesit dhe manaxherët në lidhje me raportet financiare, për të bërë analizën ekonomike
të in stitucionit, ba zuar në Neni n 5 të Sta tutit si dhe Ligjin 10296 për MFK;
- të respektojë proce durat admini stra tive , të pa rashikuara në lig j, statut dhe rre gul lore dhe të
ndalojë mbyl lje t arbitrare të pozicioneve të punës d he ul jet në kategori;
- të ndërmarrë krijimin e një sistemi të brendshëm komunikimi për të rritur tra nsparencën në
lidhje me politikat e instituc ionit, strateg jitë, obj ekti vat si dhe ap likimin e mjeteve dhe
metodave të ndryshime të informimit;
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të ndërtojë procedura ligjore pë r mbledhjen, anal izën dhe tra jtimin e ankesave (të jashtme
dhe të bre ndshme), raportimin e ty re në institucione t përkatëse dhe tra nsparencë n e
vendimmarrjes pë r publikun;
të ndërtojë proc edura dhe standa rde raportimi dhe supervizimi manaxheria l për
përmbushjen e obj ektivave institucion ale dhe aty re pe rsona le , që do të përdore n për
vle rësimin e pe rformanc ës;
të publikojë çdo 6 muaj situatën financ iare të instituc ioni t dhe matjen e audiencës së RTSHsë. Pë rveç botimit pe riodik këto të dhëna të hidhen dhe në faqen e Interne tit të RTSH-së,
për të rritur tra nspare ncën;
të forma liz ojë sistemin e komuni kimit shkresor (urdhra, memo, etj.) që dokumenton
delegi min e detyrave, marrjen e përgjegjësive dhe mbajtjen e dokumentac ionit;
të respektojë të gjitha kompe tenc at e njësive va rtë se sipas Nenit 21 të Statutit, sipas të cilit
drejtuesi i nj ësisë admi nistra tive e më ro n, liron nga de tyra ose la rgon nga pu na, të gjithë
punonjësit në va rësi të tij;
të nda lojë praktika t e ndë rhyrjes në kompete nca t e njësive vartëse - kjo të sanksionohet në
Kodin e etikës së RTSH-së;
të ndalojë pra ktikat e lëshimit të urdhrave me an ë të tele fonit apo verbal isht, ç ka bie në
kundërshtim me Rregulloren e brendshme, Sta tutin (Neni 17 i Statutit, pika “dh ”);
të ndërma rrë rinovimin e librit të tarifa ve të shpë rbl imit të krijimtarisë të të tretëve,
përputhur me tre gun dhe real itete t konkurrenc ial e;
të përfshijë Drejtorinë Ekono mike në vendimmarrjen pë r ma naxhimin ekonomikofinancia r të institucion it pa ra-f actum dhe post-fa ctum.
Brenda vitit 201 5 dhe vazhdimisht

18. DP e RTSH-së, në kuadrin e menaxhimit të ris kut, duhe t të:
- të adresojë të gjitha risqet, si ato të brendshme dhe ato të jashtme ;
- të ha rto jë Regjistrin e riskut, Ma tricën e riskut dhe ta katego rizojë riskun në përputhje me
kushtet e vetë RTSH-së dhe mjedisin me dia tik;
- të z batojë Indikatorë të manaxhimit të asete ve dhe të mana xhimit të pro gramac ionit,
përa fruar me ato të televizioneve publike në Europ ë;
- të apl ikoj ë indi katorë financiarë (raporte financ iare ) d he analiza të mirëfillta financia re për
vendimmarrje manaxheriale a nalitike dhe të mb ështetu ra .
Brenda vitit 201 5 dhe vazhdimisht
19. Rekomandojmë gjithashtu, që DP e RTSH-së:
- Të prezantojë në Komisionin e Me dia s rrez iqet e mëdha dhe e fektet sociale që vijnë nga
shtyrja e a fateve për ka limin e RTSH-së në transmetim et numerike;
- T’i kërkojë Komisionit të Me dia s t’i kë rkojë Ministrisë së Inov aci onit dhe Administratë s një
vendimmarrje përfundimtare mbi projektin, pasi ç do vendimmarrje do të rëndojë mbi
qy te tarë t, performancën d he të ardhmen e RTSH-së.
Brenda vitit 2015
Grupi i Auditimit
Klodian Gllava
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