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Context:
Tirana a crescut ca suprafață de patru 
ori în ultimii treizeci de ani, cu multe 
dezvoltări informale și ilegale care 
au determinat o creștere explozivă a 
numărului construcțiilor din capitala 
Albaniei. 
În acest context, planificarea este greu de 
realizat din cauza lipsei de infrastructură și 
de spații și facilității publice comparativ cu 
dezvoltarea privată intensă determinată de 
creșterea constantă a populației. Soluțiile 
prevăzute sunt adesea reprezentate de 
colaborări directe sau indirecte între sectorul 
public și cel privat. Rezultatul dorit este 
de a crea un cerc virtuos de dezvoltare, cu 
infrastructură publică și investiții care să 
crească atractivitatea și valoarea dezvoltării 
private, care, la rândul său, să suplimenteze 
bugetul orașului și să permită cheltuieli 
suplimentare de capital.

Notă informativă:

Autorizații electronice
Sistemul electronic de emitere a autorizațiilor este un sistem 
electronic național de planificare și dezvoltare folosit pentru prima 
dată de orașul Tirana și care acum este activ pe tot cuprinsul 
Albaniei. Sistemul folosește o platformă web pentru a organiza 
și urmări procesul de emitere a autorizațiilor, dar și dispozitive 
token electronice care, în tandem cu o parolă, creează o semnătură 
electronică cu doi factori pe documentele electronice. Autorizarea 
electronică este sprijinită și realizată prin intermediul unui ecosistem 
dinamic care include un plan local general public, proceduri clare și 
corect comunicate, o platformă de date libere și o platformă GIS 
internă, care permite colaborarea între departamente.

Ecosistemul de  
susținere
> ONLINE 
Planul General Local al Tiranei este publicat 
online. Toate planurile locale aflate în 
curs sunt de asemenea publicate și aduse 
la cunoștința părților interesate online, 
permițând cetățenilor să obțină o imagine 
completă a posibilităților și proceselor 
legate de dezvoltare. Publicarea live a 
informațiilor pe măsură ce acestea apar la 
primărie crește transparența și, în același 
timp, permite proprietarilor de terenuri să 
obțină informațiile corecte atunci când 
negociază cu dezvoltatorii.
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> PROCEDURI 
STABILITE ȘI BINE 
COMUNICATE 
Toate procedurile privitoare la sistemul 
de autorizare online, dar și toate etapele 
necesare obținerii unei autorizații 
de construcție în Tirana sunt bine 
comunicate pe site-ul web oficial al 
primăriei. Manualul ilustrează legislația 
complexă prin intermediul unui ghid 
pas cu pas conceput pentru cetățeni, 
în scopul de a-i sprijini în negocierile pe 
care le fac cu arhitecții și dezvoltatorii. 
Asta înseamnă că toți cetățenii, 
indiferent de profesia lor, pot obține 
o perspectivă și informațiile necesare 
asupra procedurilor de obicei opace și 
tehnice și a cerințelor aflate în spatele 
procesului de emitere a unei autorizații 
de construcție.

> PIAȚĂ DE DATE 
LIBERE EFICIENTĂ 
Ecosistemul de planificare și dezvoltare 
este susținut prin intermediul unei 
platforme cu sursă deschisă – platformă 
de date agnostice. Toate datele 
referitoare la dezvoltare sunt actualizate 
săptămânal prin granularizare și date 
de referință geografice. Cetățenii și 
arhitecții pot accesa datele pentru a 
înțelege mai bine proiectele din jurul 
zonei care îi interesează. Dezvoltatorii 
pot face cercetări de piață actualizate 
și analize care cresc eficiența pieței 
imobiliare din Tirana prin publicarea 
și păstrarea tuturor datelor oficiale pe 
platforma de date libere. 

> ECOSISTEM: O BAZĂ INTERNĂ COMUNĂ DE DATE GIS LIBERE

AUTORIZAREA ELECTRONICĂ
Sistemul de autorizare electronică a revoluționat modul în care primăria abordează procesul de emitere a autorizațiilor 
de construcție. Eficiența personalului a crescut semnificativ, lucrările anterioare informale de reparații și reconstrucție 
acum au un parcurs simplu și rapid spre autorizarea formală și întreaga procedură poate fi urmărită online de autoritățile 
competente online. Înainte de implementarea autorizării electronice, orașul a emis în total 93 de proceduri formale de 
autorizare în patru ani: un număr de 23 pe an, adică mai puțin de 2 pe lună. În prezent, orașul poate procesa o medie de 
40 de proceduri de autorizare pe zi, din care 95% sunt autorizații care îi privesc direct pe cetățeni, inclusiv autorizații de 
reparație, reconstrucție, prelungire a termenului etc. Astfel, nu doar că a crescut numărul serviciilor oferite, dar întregul 
proces a devenit mai transparent și previzibil. 

Procedurile de autorizare electronică trec prin  mai multe etape, care au termene 
clare susținute de o abordare de tipul „consimțământ tacit”:

> ETAPA 1 
Solicitarea este verificată inițial, 
pentru a vedea dacă solicitantul 
este autorizat să depună cererea 
și dacă cererea respectă codul 
de zonificare. Dacă solicitarea 
respectă codul de zonificare, 
analiza formală poate începe.

Primăria are la dispoziție 5 zile 
lucrătoare pentru a răspunde.

Intern, ecosistemul este susținut de o 
bază de date GIS libere online unde toate 
departamentele participante își pot 
gestiona sarcinile interne în timp ce fac 

ca informațiile să fie accesibile tuturor 
departamentelor. Acest lucru permite 
diferitelor departamente cu birouri 
aflate în zone diferite ale orașului să 

cunoască activitatea curentă a colegilor 
lor și să ia în considerare posibilele 
sinergii sau conflicte ale proiectelor care 
au loc unul în proximitatea altuia

> ETAPA 2 
Primăria analizează documentele 
legale depuse electronic în termen 
de 10 zile și fie trece la etapa 
următoare, fie dă solicitantului 
termen de 15 zile lucrătoare pentru 
a depune toate documentele care 
lipsesc sau sunt incomplete și 
care au fost descoperite în urma 
analizei.

Primăria are la dispoziție 10 zile 
lucrătoare pentru a răspunde.

Solicitantul are la dispoziție 15 
zile lucrătoare pentru a aduce 
completările cerute în cazul în care 
solicitarea este incompletă.

> ETAPA 3 
Primăria confirmă că toate 
documentele solicitate la etapa a 
doua au fost depuse și că procedura 
de analiză administrativă începe. 
În această etapă, solicitarea este 
transmisă tuturor instituțiilor 
naționale și locale competente care 
trebuie să-și dea acordul sau refuzul 
cu privire la autorizație. Instituțiile 
includ agenția regională de mediu, 
autoritatea pentru proprietăți și 
terenuri, pompierii, autoritatea pentru 
apă și cea pentru electricitate etc. În 
cazul în care nu se oferă un răspuns 
până la termenul stabilit, cererea 
este aprobată în mod automat de 
către sistem pentru fiecare instituție.

Autoritățile naționale și locale au la 
dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a 
răspunde. 

> ETAPA 4 
Primăria confirmă obținerea 
aprobărilor din partea tuturor 
autorităților competente și apoi 
începe un proces de verificare a 
desenelor tehnice și arhitecturale. 
În cazul în care desenele nu 
respectă standardele prevăzute de 
primărie, solicitantul este informat 
cu privire la neajunsuri și poate 
depune o versiune revizuită.

Primăria are la dispoziție 5 zile 
lucrătoare pentru a răspunde.

Solicitantul are la dispoziție 10 zile 
lucrătoare pentru a depune desenele 
revizuite. 

dacă orașul sau alte instituții nu răspund 
până la termenul stabilit, cererea trece 
automat la etapa următoare. Sistemul 
face legătura dintre instituții locale 
și naționale în beneficiul cetățenilor, 

servind drept ghișeu unic pentru 
instituțiile competente, permițând 
reducerea formalităților administrative 
și eliminarea birocrației în toate 
birourile guvernamentale conectate. 

Atât solicitanții, cât și funcționarii 
publici semnează digital și, în cele din 
urmă, autorizația electronică este un 
document electronic în format PDF 
care se publică și online.
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> ETAPA 5 
Primăria confirmă faptul că 
cerințele desenelor tehnice au 
fost respectate. Apoi Primăria 
trece la pregătirea raportului de 
evaluare tehnică rezumând toate 
fazele evaluării cererii de obținere a 
autorizației de construcție, oferind 
fundamentul tehnic și legal necesar 
pe baza căruia a fost evaluată 
solicitarea.

Primăria are la dispoziție 5 zile 
lucrătoare pentru a da un răspuns.

> ETAPA 6 
După ce raportul de evaluare tehnică 
este completat, solicitarea trece la 
următoarea etapă. Acest raport este 
revizuit de un consiliu tehnic și, dacă 
totul este așa cum trebuie, el este 
trimis primarului pentru aprobarea 
formală. Decizia de acordare a 
autorizației de construcție și taxa de 
impact pentru infrastructură sunt 
trimise solicitantului. 

Primăria are la dispoziție 5 zile 
lucrătoare pentru a da răspunsul.
Solicitantul are un termen de 30 de 
zile pentru a plăti taxa.

> ETAPA 7 
După confirmarea electronică a 
plății taxei de către autoritatea 
fiscală locală, primăria furnizează 
documentul Autorizație de 
Construcție. Solicitantul primește 
autorizația prin e-mail, iar 
solicitarea și toată documentația 
aferentă și procesul de emitere 
sunt arhivate în sistemul de 
autorizare electronică pentru 
consultări viitoare.

Primăria are un termen de 5 zile 
lucrătoare pentru a răspunde.

> 6 

> 7 




