KARTELË INFORMATIVE
AL093002
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Certifikatë e miratimit ADR të mjetit që transporton disa mallra të rrezikshme
Ky shërbim i mundëson aplikantit sigurinë rrugore brenda dhe jashtë vendit në transportin e mallrave të rrezikshme

3. Çfarë ofron ky shërbim? Pajisjen me certifikatën që miraton sigurinë e mjetit në transportin e mallrave të rrezikshme
4. A jam përfitues?

Subjektet që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e transportit ndërkombëtar të mallrave
Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

1

Fotokopje e lejes së
qarkullimit për çdo mjet

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit
të Transportit Rrugor

Po

2

Fotokopje e Kontrolli Teknik
Periodik vjetor SGS, e
leshuar jo me shume se 40
dite para dates se caktuar
per inspektim

Kontrolli Teknik Vjetor pranë
ambienteve të Drejtorive
Rajonale të Shërbimit të
Transportit Rrugor

Po

3

Model aplikimi për
certifikatën ADR

Online në faqen e Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Energjisë

Po

4

Certifikatën e çisternës për
mjetet e çisternës

Aplikanti

Po

5

Certifikatë e miratimit ADR Drejtoria e Përgjithshme e
të vitit paraardhës (nese ka) Shërbimit Tansportit Rrugor

Nr

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Kontratë qiraje (kur mjeti
është marrë me qira)
Mandatpagesa
Qyteti
Në çdo qytet të Republikës
së Shqipërisë
Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Aplikanti dhe subjekti qiradhënës
i mjetit
Banka
Adresa
Posta Shqiptare, në çdo qytet të
Republikës së Shqipërisë
Niveli 3

Tarifa bazë

Tarifa shtesë

Tarifa Online

4 000 lekë

Tarifa e postës + Tarifa e
Bankes + Tarifë në Qendrën
e Inspektimit (sipas llojit te
mjetit)

6
7
Zyrat pritëse
6. Ku mund të aplikoj?

Sportelet e Postës
Niveli 1

7. A është ky shërbim
online?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Po
Po
Po
Orari
E hënë - e premte, ora 08:00 16.00
Niveli 4

Ofrohet informacion dhe mundësi
Shërbimi ofrohet tërësisht online
për dorëzimin e aplikimit online

Mënyra e pagesës
Në sportelin e një banke jashtë
institucionit
Në sportelin e Postës Shqiptare
Pranë Qendrave të Inspektimit

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

10 ditë

10. Çfarë përfitoj?

Certifikatën e miratimit ADR të mjetit.
* DPSHTRR-ja, per kete sherbim ofron vetem shqyrtimin e dokumentacionit. DCertifikata tërhiqet, pranë Qëndrave të liçensuara
pranë MIE-s

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Afati i certifikatës ADR për mjetet që transportojnë disa mallra të rrezikshme është 1-vjeçare nga data e lëshimit

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR) vetëm në shqyrtimin e dokumentacionit

Me postë

Kontakto në:
14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Me e-mail

Orari

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
DPSHTRR web: www.dpshtrr.gov.al
Call Center: 11800
Në sportele

E-albania

Me postë

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 07:00-21:00
E shtunë,ora 07:00-14:00
Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

• Ligji Nr. 8378, datë 22.07.1998, "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar;
16. Cila është baza ligjore e
• Udhëzimit nr.6, datë 27.05.2015, në përputhje me Marrëveshjen Europiane "Për transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave të
këtij shërbimi?
rrezikshme (ADR)";

