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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1 Kërkesë për akreditim Aplikuesi Po

2

Dokumentet që demonstrojnë 
plotësimin e kërkesave të 
standardit kundrejt të cilit 
akreditohen (standardet te 
blera tek Drejtoria e 
Përgjithshme e 
Standardizimit)

Aplikuesi Po

3
Ekstrakt i regjistrimit si 
subjekt ligjor

Qendra Kombëtare e 
Biznesit

Jo

4
Vërtetim i numrit të 
punonjësve

Drejtoria Rajonale e 
Tatimeve

Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Drejtoria e Përgjithshme e 
Akreditimit

Tiranë
Rruga "Sami Frashëri", 
Nr.33 Tiranë

E hënë - e enjte ora: 08:00 - 
16:30
E premte ora: 08:00 - 14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i 
formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 
mundësi për dorëzimin e 
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës
Tarifa e shërbimit varion dhe 
përcaktohet me VKM Nr. 737, 
datë 9.9.2015, "Për përcaktimin 
e tarifave të akreditimit dhe për 
trajnimet e organizuara nga 
drejtoria e përgjithshme e 
akreditimit" : 
www.dpa.gov.al/sites/default/file
s/vendim_737-2015_0.pdf

Komisioni Bankar Nuk ka
Në një bankë (ose në disa 
banka), jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Në sportele                               Me postë               Web-i i Institucionit                           Me e-mail

Ligj nr. 116 datë 11.9.2014 akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë 
VKM  Nr. 667, datë 29.7.2015. Për organizimin  dhe  funksionimin e Drejtorisë  së Përgjithshme të Akreditimit
VKM Nr. 737, datë 9.9.2015. (Ndryshuar me VKM nr. 53, datë 27.1.2016, i përditësuar)
VKM nr.738, date 09.09.2015 Për shpërblimet e anëtarëve të Bordit të akreditimit dhe grupeve teknike të punës
Rregullore e Brëndshme
Rregullore e Bordit të Akreditimit
Rregullore e Grupeve Teknike të Punës_2015

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

Certifikatë Akreditimi

4 vite

Në sportele                               Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA)

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

Kontakto në: Orari
E- albania: e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
DPA: www.dpa.gov.al
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E hënë - e premte, ora 08:00 - 19:00

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

Koha për marrjen e shërbimit varion sepse nga momenti i aplikimit të Organeve të Vlerësimit të Konfirmitetit merren në 
konsideratë faktorë të ndryshëm, të cilët nuk të lejojnë të parashikosh afate

KARTELË INFORMATIVE

Akreditimi i organeve të vlerësimit të konformitetit

Vlerësimi i kompetencës teknike të organeve të vlerësimit të konformitetit

Vlerësimi i kompetencës teknike të organeve të vlerësimit të konformitetit

Akreditimi i institucioneve


