
MINISTRIA E ZHVILLIMIT 
EKONOMIK, TURIZMIT

TREGTISË DHE SIPËRMARRJES

   M.F.M  shpk 
 Njësia bashkiake Nr.: 7, Rruga ‘’Frosina Plaku’’  Pallati Nr.21, kati I, Tiranë

Numri i Regjistrimit  

    TI 018

   Trupe Inspektuese

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 
«Kritere të Përgjithshme për Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të 
Organizmave që Kryejnë Inspektim» si një organizëm Inspektimi i 

Pavarur i Tipit A

Data e akordimit të akreditimit: 24.10.2016 

Certifikata është e vlefshme deri më datë: 23.10.2020

Drejtori i Përgjithshëm 

Armond HALEBI

TI 018 24.10.16 
Rishikimi: 0
Lëshuar me datë: 24.10.2016

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të 
vërtetuar vlefshmërine e çertifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 

0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare shok e EA-Forumi Europian për Akreditim dhe është 
anëtar i ILAC-Kooperimi Ndërkombetar për Akreditimin e Laboratorëve dhe IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit

Çertifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit
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 Programi i AKREDITIMIT 

Aneks i Certifikatës së Akreditimit 

M.F.M  shpk 

Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A 

S SH EN ISO/IEC 17020:2012 

Numri i Regjistrimit 

TI 018 

Administrator:   Mimoza Mehmeti 
Menaxheri i cilësisë:  Mimoza Cukalla (Dhrami ) 
Tel/Fax: 0696078562 
E-mail:    m.f.m-shpk@live.com 
Adresa:   Njësia bashkiake Nr.: 7, Rruga ‘’Frosina Plaku’’  Pallati Nr.21, kati I, Tiranë 

Fusha e Akreditimit: 

N° Fusha e inspektimit 
Tipi dhe shtrirja e 
inspektimit 

Dokumenti Referues 

1 
Inspektimi i rezervuarёve 
tё GLN-sё   me te vegjel 
ose te barabarte  me 13m3 
mbi tokё . 

 Inspektim teknik i
vënies fillestare në
punë

 Inspektim teknik
periodik

 Inspektim teknik i
posacëm

Vendimi i këshillit të 
 ministrave Nr. 1062, datë 
23.12.2015‚‘‘  

Për paisjet dhe bashkësitë nën 
presion  
dhe përcaktimin e standardeve të 
harmonizuara “(aneksi V)  

Standardi S SH EN 12817:2010 
“Pajisje dhe aksesorët për GLN. 

mailto:m.f.m-shpk@live.com
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Inspektimi dhe rikualifikimi i 
rezervuarëve të gazit të lëngshëm të 
naftës (GLN) më të vegjël ose të 
barabartë me 13 m³’’  

2 

Inspektimi i rezervuarёve 
tё GLN-sё me kapacitete 
me te madh  13 m3, mbi 
tokё. 

 Inspektim teknik i
vënies fillestare në
punë

 Inspektim teknik
periodik

 Inspektim teknik i
posacëm

Vendimi i këshillit të 
 ministrave Nr. 1062, datë 
23.12.2015‚‘‘  
Për paisjet dhe bashkësitë nën 
presion  
dhe përcaktimin e standardeve të 
harmonizuara “(aneksi V)  

Standardi S SH EN 12819:2009 “  
Pajisje dhe aksesorët për GLN.  
Inspektimi dhe rikualifikimi i  
rezervuarëve të gazit të lëngshëm të  
naftës (GLN) me kapacitet më të madh 
se 13 m³“ 

3 

Tubacione nën presion 

Aksesoret e sigurisë dhe 
aksesorët nën presion  

 Inspektim teknik
periodik

Vendimi i këshillit të ministrave Nr. 
1062, datë 23.12.2015, ‚‘‘ Për paisjet 
dhe bashkësitë nën presion dhe 
përcaktimin e standardeve të 
harmonizuara “ 

Standardi S SH EN 13175:2014 
“Specifikimi dhe provat për ventilët 
dhe paisjet e rezervuarëve të Gazit të 
Lengëzuar të Naftës (GLN)  

Standardi S SH EN 13480-5: 
2012+A1:2013   
‘’Tuba metalike për industrinë ‘’-Pjesa 
5: Inspektimi dhe prova 
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4 

Pajisjet nën presion me 
vatra zjarri 

-kaldajat e avullit dhe të 
ujit te nxehte 

 Inspektimi para
vёnies fillestare nё
punë

 Verifikimi i
funksionimit

 Shikim i
brendshёm

 Verifikim i
integritetit

V.K.M. nr.1062, datё 23. 12. 2015 Për 
miratimin e rregullit teknik  “Për 
pajisjet dhe bashkësitë nën presion“. 

S SH EN 12953-8: 2001 
“Boilerat/Kaldaja me këmishë - Pjesa 
8: Kërkesat për sigurimin kundër 
presionit të tepërt 

S SH EN 12952-11:2007 “Kaldajat me 
tuba uji dhe instalimet ndihmëse - 
Pjesa 11: Kërkesa për dispozitivët 
kufizues të kaldajës dhe aksesorëve”. 

S SH EN 12953-9:2007  “Kaldaja me 
tub zjarri - Pjesa 9: Kërkesa për 
dispozitivët kufizues të kaldajës dhe 
aksesorëve 

5 
Inspektimi i enёve nёn 
presion kriogjenike 

 Inspektim teknik i
vënies fillestare në
punë

 Inspektim teknik
periodik

Vendimi i këshillit të ministrave Nr. 
1062, datë 23.12.2015, ‚‘‘ Për paisjet 
dhe bashkësitë nën presion dhe 
përcaktimin e standardeve të 
harmonizuara “(aneksi V)  

SH EN 21009-2:2015 “Enёt nёn 
presion kriogjenike. Enёt statike tё 
termoizoluara me vakum” 

S SH –  Standard Shqiptar  
EN-   Standard Evropian 
ISO –  Standard Ndërkombëtar 

Drejtori  i  Përgjithshëm 

   Armond HALEBI 




