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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

Fotokopje të noterizuara të 

diplomës universitare ose 

pasuniversitare dhe listës së 

notave

Aplikanti  Po

2

Fotokopje të noterizuar të 

librezës së punës (ose 

ndonjë dokument tjetër 

zyrtar i lëshuar nga organi 

kompetent), ku vërtetohet se 

ka një eksperiencë jo më 

pak se 5 (pesë) vjet në 

fushën e prodhimit dhe 

zhvillimit të lëndëve 

hidrokarbure

Aplikanti  Po

3

Një përshkrim të aktivitetit të 

tij në fushën e prodhimit dhe 

zhvillimit të lëndëve 

hidrokarbure, në formë 

autobiografie teknike 

(Curriculum-Vitae), vërtetuar 

sipas dokumen-tacionit nga 

institucionet përkatëse, 

universiteti, punëdhënësi, 

nëse ka qenë punësuar

Aplikanti  Po

4

Certifikata për kualifikimet 

apo specializimet, të 

lëshuara nga organet 

përkatëse, në rast se ka

Aplikanti  Po

5
Fotografi në format 

elektronik
Aplikanti  Po

6 Mandatpagesa Banka  Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e-Albania 

Zyrat e Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë

Online në portalin e-Albania                                    

Tiranë

Online në portalin e-Albania                       

Bulevardi "Dëshmorët e 

Kombit", 1001, Tiranë, 

Shqipëri

24 orë                                 E 

hënë - e premte, ora 08:00 - 

16:0

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

10 000 lekë Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?
Çertifikiatë profesionale si studiues - projektues, mbikëqyrës, monitorues për aktivitetin e transportimit, depozitimit dhe 

tregtimit të lëndëve hidrokarbure

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?

Sipas VKM nr. 551, datë 18.6.2015, i ndryshuar, komisioni mblidhet një herë në çdo dy muaj midis datave 25-30 për 

shqyrtimin e aplikimeve

KARTELË INFORMATIVE

Çertifikatë profesionale si studiues - projektues, mbikëqyrës, monitorues për aktivitetin e transportimit, depozitimit dhe 

tregtimit të lëndëve hidrokarbure

Çertifikim profesional si studiues - projektues, mbikëqyrës, monitorues për aktivitetin e transportimit, depozitimit dhe tregtimit 

të lëndëve hidrokarbure

Pajisjen me çertifikiatë profesionale si studiues - projektues, mbikëqyrës, monitorues për aktivitetin e transportimit, 

depozitimit dhe tregtimit të lëndëve hidrokarbure

Qytetar



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

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

 Ligji nr. 102/2015, datë 23.09.2015,  “Për sektorin e gazit natyror”, i ndryshuar.

- VKM Nr. 551, datë 18.6.2015, “Për miratimin e kritereve dhe të procedurave për pajisjen me certifikatën e lejes 

profesionale për veprimtaritë studimore-projektuese dhe zbatuese për kërkimin, prodhimin, përpunimin, transportimin, 

depozitimin dhe tregtimin e lëndëve hidrokarbure”, i ndryshuar. Vendimi Nr. 509/2019.

Sipas përcaktimeve ligjore:  Ligji nr. 102/2015, datë 23.09.2015,  “Për sektorin e gazit natyror”, i ndryshuar. VKM Nr. 551, 

datë 18.6.2015, “Për miratimin e kritereve dhe të procedurave për pajisjen me certifikatën e lejes profesionale për 

veprimtaritë studimore-projektuese dhe zbatuese për kërkimin, prodhimin, përpunimin, transportimin, depozitimin dhe 

tregtimin e lëndëve hidrokarbure”, i ndryshuar

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

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

MIE

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

E- albania:24 orë

ADISA: E Hënë- E premte, ora 08:00-15:00

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00


