KARTELË INFORMATIVE
AL022033
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Certifikatë zyrtare dhe etiketim për farat foragjere
Të garantojë material mbjellës dhe shumëzues bimor me tregues cilësorë të pastër nga ana fitosanitare dhe gjenetike

3. Çfarë ofron ky shërbim?

Për t'i siguruar farave dhe fidanëve të shëndetshëm nga ana fitosanitare, të pastër nga ana varietore, si dhe me tregues të
lartë në prodhimin bujqësor. Produkti finalizohet me Lëshimin e Certifikatës zyrtare, sipas specieve dhe varieteteve, si dhe
pajisjen me etiketë zyrtare për çdo lot që certifikohet

4. A jam përfitues?

Subjekti i licencuar
Nr

Lloji
1
2
3

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

4

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Po

Topograf i licencuar

Po

Aplikanti

Po

6
7

Mandatpagesa
Kërkesa
Qyteti

Banka
Aplikanti/ Institucioni
Adresa

Po
Jo
Orari

Tiranë

Rruga ''Siri Kodra'', Tiranë

E Hënë- E Enjte, ora 08:0016:30
E premte, ora 08:00 - 14:00

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Tarifat përcaktohen sipas
Udhëzimit Nr. 5, datë
12.02.2012, "Për sasitë e
tregtueshme të materialit
mbjellës dhe shumëzues bimor,
varieteti i të cilit është në proces
regjistrimi në katalogun
Komisioni bankar
kombëtar, si dhe për formën dhe
përmbajtjen e kërkesës për
autorizimin e importit të materialit
mbjellës dhe shumëzues bimor
të certifikuar jo përfundimisht ose
në proces regjistrimi në
katalogun kombëtar"

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Në një bankë (ose në disa
banka), jashtë institucionit

1 vit bujqësor
Certifikata zyrtare, sipas specieve dhe varieteteve, si dhe pajisjen me etiketë zyrtare për çdo lot që certifikohet
1 vit

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve (ESHFF)

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Aplikanti/ Noteri

Po

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Po

Shërbimi i Mbrojtjes së
Bimëve të qarkut përkatës

Enti Shtetëror i Farave dhe
Fidanëve (ESHFF)

Tarifa bazë

Aplikanti/ Noteri

Certifikatë fitosanitare

Niveli 1
7. A është ky shërbim
online?

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

5

Zyrat pritëse
6. Ku mund të aplikoj?

Fotokopje e Licencës së
noterizuar
Fotokopje e noterizuar e
Certifikatës së Pronësisë
Plan vendosja
Certifikatë origjine të
materialit mbjellës dhe
shumëzues bimor

Dokumenti lëshohet nga:

Me postë

E-albania

Me e-mail

Kontakto në:

Orari

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
ESHFF: www.bujqesia.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

Në sportele

Me postë

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

Web-i i Institucionit

Me e-mail

16. Cila është baza ligjore e
Ligji Nr. 10416, datë 07.04.2011, "Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor" dhe aktet nënligjore në fuqi.
këtij shërbimi?

