


ZZZZZhvillimi normal i aktivitetit të bankës qendrore arrihet jo vetëm nëpërmjet ushtrimit të
funksioneve bazë, por edhe nëpërmjet krijimit të një ambjenti të sigurt e të mbrojtur pune.
Pikërisht kjo detyrë “dytësore”, për nga këndëvështrimi i veprimtarisë së një banke qendrore,
por të rëndësishme, përmbushet nëpërmjet veprimtarisë së Departamentit të Sigurimit dhe
Mbrojtjes. Ky departament ka për detyrë të mbrojë dhe të sigurojë Bankën e Shqipërisë në
qendër, në degë dhe në objektet e saj; të disiplinojë lëvizjet e punonjësve dhe të të tretëve në
këto ambjente; të ruajë dhe të sigurojë ambjentet e vlerave monetare si dhe lëvizjen e tyre; të
ruajë të dhënat e karakterit sekret në ato ambjente ku trajtohen dhe arkivohen.

Ambjentet e Bankës së Shqipërisë frekuentohen nga punonjësit dhe të tretët sipas rregullave të
përcaktuara të lëvizjes, që kryesisht konsistojnë në identifikimin e individit dhe të lëvizjes së tij
në bankë. Po kështu, merren masa për të siguruar fizikisht ambjentet e Bankës së Shqipërisë
në qendër dhe në rrethe duke patur si përparësi parandalimin e veprave penale ndaj punonjësve.

Vlerat monetare dhe ruajtja e tyre përbën një aspekt të rëndësishëm të punës së departamentit,
që konsiston jo vetëm në krijimin e ambjenteve të sigurta të depozitimit, por edhe në sigurimin
e lëvizjes së fondeve në lekë dhe në valutë si dhe në zbatimin e procedurave kur vërehen raste
të falsifikimeve të monedhave të vendit dhe të huaja.

Sigurimi elektronik ka të bëjë me:

• ofrimin e shërbimit të mbrojtjes elektronike të ambjenteve të Bankës së Shqipërisë duke
i kushtuar vëmendje kryesore venddepozitimeve të vlerave monetare;

• sistemin e integruar elektronik ku do të përfshihen të gjitha sistemet e veçanta elektronike
të sigurimit në Bankën e Shqipërisë, në objektet dhe në degët e saj. Departamenti merr
masa për ruajtjen e software-it të përdorur për këtë qëllim nëpërmjet përcaktimit të
niveleve të hyrjes në sistem;

• sistemin elektronik të komunikimit midis objekteve dhe degëve të Bankës së Shqipërisë
në rrethe me godinën kryesore;

• organizimin e punës për ruajtjen e të dhënave në E.D.P., në teleks dhe në çelësat
telegrafikë.

Departamenti i Sigurimit e Mbrojtjes është krijuar si strukturë organizative tre vjet pas krijimit
të Bankës së Shqipërisë. Metamorfoza e departamentit, fillimisht dy specialistë në Kabinetin e
Guvernatorit, më pas sektor e tashmë departament flet jo vetëm për rëndësisnë e tij, por edhe
një sërë arritjesh si:

• plotësimi i të gjithë kuadrit të nevojshëm rregullativ e udhëzues që drejtojnë aktivitetin
e sigurimit dhe të mbrojtjes;

• disiplinimi i veprimtarisë mbi bazën e këtij kuadri;
• sigurimi i mbrojtjes elektronike të objekteve të depozitimit të vlerave monetare,

rikonstruksionet e degeve dhe vendosja e dhomave kasafortë nën tokë, mbrojtja
elektronike e të gjitha degëve, vendosja e sistemit të radiondërlidhjes me degët dhe
automjetet e blinduara gjatë trasportimit të vlerave monetare, funksionimi i sistemit
GPS (invidualizimi i mjeteve gjatë lëvizjes) përbëjnë disa nga arritjet kryesore të
Departamentit.



Në të ardhmen Departamenti ka përcaktuar si objektiva:

• Projektimi dhe instalimi i pajisjeve elektronike bashkëkohore, për sigurimin dhe për
mbrojtjen e Bankës së Shqipërisë, të degëve dhe të objekteve të saj. Marrja e
informacioneve dhe e sinjaleve për situata të jashtëzakonshme, që mund të lindin
kryesisht në degë dhe në objekte.

• Ulja në maksimum e rrezikut gjatë kryerjes së operacioneve monetare e valutore nga
Banka e Shqipërisë në degë dhe e anasjellta, duke forcuar masat tekniko-organizative,
për të ngritur në një shkallë më të lartë aftësitë mbrojtëse me mjete e njerëz.

• Projektimi dhe zbatimi i masave të standardeve ndërkombëtare, për rritjen e shkallës
së sigurisë dhe të mbrojtjes fizike të zonave kryesore në godinën  qendrore, në
degë dhe në objekte.


