
 

 
 

 

REPUBLIKA E SHQIPERISË 

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, 
TREGTISË, TURIZMIT DHE 

SIPËRMARRJES 

 
 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E 

AKREDITIMIT 

 

ÇERTIFIKATË  AKREDITIMI 

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

0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian, 
nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit 

Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit. 

 

ALBA ENERG  shpk  

Adresa: Rruga Fier-Patos, km.6, Fier. 

Numri i Rregjistrimit  

TI 024 

Trupë 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: 14.07.2017  

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 13.07.2021 

DREJTORI  I  PËRGJITHSHËM 

Armond HALEBI 
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Programi i AKREDITIMIT 

Aneks i Çertifikatës së Akreditimit  
 

Alba Energ sh.p.k  

Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A 

S SH EN ISO/IEC 17020:2012 

Numri i Rregjistrimit 

TI 024 
 
Administrator:   Frederik BARE 
Menaxheri i cilesise:  Ilir Serjani 
Tel/Fax:   0694011424 

E-mail:    albaenerg@yahoo.com @yahoo.com 
Adresa:   RrugaFier-Patos, km.6, Fier. 

 
 

Fusha e Akredititimit: 
 

Nr. Fusha e inspektimit Tipi dhe shtrirja e 
inspektimit 

   Dokumenti Referues 

I Pajisjet nen presion ( 
përjashtohen GLN-të).- 

Pajisjet nen presion 
stacionare.  

 

 

 Inspektim 
teknik para vënies ne 
shfrytëzim. 

 

V.K.M.  nr. 1062, date 
23.12.2015 - Per miratimin e 
rregullit teknik” Per pajisjet 
dhe bashkësitë nen presion”  

( Aneksi V). 

Metode jo standarde. 

 

REPUBLIKA E SHQIPERISË 

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, 
TREGTISË, TURIZMIT DHE SIPËRMARRJES 



  

  
 

Lëshuar me datë: 14.07.2017 

TI 024 14 07 2017 E vlefshme deri në datën  13.07.2021 

 

 

 

 

 Inspektim 
teknik periodik. 

 

 

 Inspektim 
teknik i posaçëm. 

    

. 

 

 

” Projektimi, prodhimi, 
shfrytëzimi dhe riparimi i 
pajisjeve nen presion.” Tirane 
1984 

Vendimi i këshillit të 
ministrave Nr. 1065, datë 
23.12.2015 ‚‘‘Enë të thjeshta 
nën presion dhe përcaktimin e 
standardeve të harmonizuara” 

S SH EN 286-1:1998 “Enë të 
thjeshta nën presion që nuk i 
ekspozohen zjarrit ”. Pjesa1. 
Enët nën presion për përdorim 
të përgjithshëm. 

II Pajisjet nen presion me vatra 
zjarri. 

 

 Kaldajat e avullit te ujit 
ose tip tjetër ngrohje 

 

 Inspektim para 
vënies ne 
shfrytëzimi. 

 

 Verifikim 
funksionimi 

 

 Shikim i 
brendshëm 

 

 Verifikim i 
integritetit. 

V.K.M.  nr. 1062, date 
23.12.2015 - Per miratimin e 
rregullit teknik” Per pajisjet 
dhe bashkësitë nen presion”  

( Aneksi V). 

Metode jo standarde- 
Rregullore e shfrytëzimit te 
kaldajave me avull e vitit 1984 

Metode jo standarde – 
Rregullore e sigurimit teknik 
per kaldajat e avullit  dhe ujit 
te nxehte , nëntor 1988. 

III Pajisjet nen presion. – 
inspektimi i rezervuarëve 
GLN 

 

 Rezervuarët e gazit te 
lëngëzuar te naftës 
(GLN)me kapacitet me te 
vogël ose te barabarte me 
13 m3. 

 

 

 

 Inspektim 
teknik i vënies 
fillestare ne pune. 

 Inspektim 
teknik periodik. 

 Inspektim 
teknik i posaçëm. 

 

 

V.K.M.  nr. 1062, date 
23.12.2015 - Per miratimin e 
rregullit teknik” Per pajisjet 
dhe bashkësitë nen presion”  

( Aneksi V). 

Standardi S SH EN 
12817:2010” Inspektimi dhe 
rikualifikimi i rezervuareve të 
gazit te lëngezuar të naftes 
(GLN) me kapacitet më të 
vogël ose të barabartë me 13 
m3” 
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IV Pajisjet nen presion. - 
inspektimi i rezervuarëve 
GLN 

 

 Rezervuarët e gazit te 
lëngëzuar te naftës 
(GLN)me kapacitet me te 
madh ose te barabarte 
me 13 m3. 

 

 

 Inspektim 
teknik i vënies 
fillestare ne pune. 

 Inspektim 
teknik periodik. 

 

 Inspektim 
teknik i posaçëm. 

V.K.M.  nr. 1062, date 
23.12.2015 - Per miratimin e 
rregullit teknik” Per pajisjet 
dhe bashkësitë nen presion”  

( Aneksi V). 

Standardi S SH EN 12819:2009 
“ Pajisjet dhe aksesoret per 
GLN. Inspektimi dhe 
rikualifikimi i rezervuarëve te 
gazit te leshem te naftës (GLN) 
me te madh ose te barabarte 
me 13 m3” 

V Tubacionet nen presion(  
lidhjet teknologjike brenda 
objektit). 

Aksesoret e sigurisë dhe 
aksesoret nen 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)  

VI Pajisjet nen presion. 

 

Enët nen presion kriogjenike te 
termoizoluara me vakum 

 

 

 Inspektim 
teknik i vënies 
fillestare ne pune. 

 

 Inspektim 
teknik periodik. 

 

 Inspektim i 
dispozitivëve 
te mbrojtjes 
nga mbi 
presioni.  

Ligji 32/2016 dt 24.03.2016 
“Per garantimin e sigurise se 
punes se paisjeve dhe 
instalimeve nen presion”. 
 
V.K.M.  nr. 1062, date 
23.12.2015 - Per miratimin e 
rregullit teknik” Per pajisjet 
dhe bashkësitë nen presion”  

( Aneksi V). 

S SH EN ISO 21009-2:2015” 
Enet nen presion Kriogjenike . 
Enet statike te termoizoluara 
me vakum- kerkesat e 
shfrytezimit” 

VII  

Rezervuare mbitokësore te 
depozitave te hidrokarbureve 
te lëngët. 

 

 Kontroll teknik 
pas instalimit 

 

 

 

Urdhër i Ministrit nr. 184, date 
05.07.2005  ” Kushtet teknike 
dhe normat e projektimit per 
impiantet dhe instalimet qe 
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 Kontroll teknik 
periodik 

shërbejnë per transportin, 
depozitimin dhe tregtimin e 
naftës, gazit dhe 
nënprodukteve te tyre.” 

 

VIII  

 

Cisternat automobilistike te 
transportit te mallrave te 
rrezikshëm 

Klasat 2.3. te ADR.  

Klasa 2: “ Gazete komprimuar, te 
lëngëzuar dhe te tretur nen 
presion.”. 

Klasa 3 : Lënde djegëse te 
lëngëta”. 

 

 

 Inspektim  i 
ndërmjetëm 

 

 Inspektim 
teknik periodik 

 

 Inspektim 
teknik i 
posaçëm 

 

Ligji nr. 9272, date 16.09.2004 
“ Per aderimin e Republikës se 
Shqipërisë ne marrëveshjen 
Evropiane  per transportin 
rrugor te mallrave te 
rrezikshme (ADR) dhe 
protokollin e nënshkrimit.” 

S SH EN 12972-2015  

“Cisternat për transportimin e 
mallrave të rrezikshme - 
Provat, inspektimi dhe 
marktimi i cisternave 
metalike.” 

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

DREJTORI  I  PËRGJITHSHËM  

Armond  HALEBI  

 


