
    FORMULAR APLIKIMI

HAPËSIRË E REZERVUAR VETËM PËR INSTITUCIONIN

Shënim: Ju lutem plotësoni me kujdes dhe qartë
informacionin e kërkuar në fushat më poshtë. 

Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni:

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E METROLOGJISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

Tel: 
E-mail: metrology@dmp.gov.al
Web: www.dpm.gov.al

PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR PERSONAT JURIDIKË JASHTË DPM-së  
PËR KRYERJEN E EKSPERTIZËS METROLOGJIKE

1. Emërtimi i subjektit (laboratorit) verifikues 

SEKSIONI A: INFORMACION MBI SUBJEKTIN

SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN
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2. Adresa e subjektit (laboratorit) verifikues 

SEKSIONI A1: INFORMACION MBI PËRFAQËSUESIN E AUTORIZUAR

1. Emri 2. Mbiemri

3. NID
Nr i identifikimit
personal

4. Nr. tel

3. Ndërtesa dhe kushtet ambientale të laboratorit

EMËR, MBIEMËR DHE KUALIFIKIMI I PERSONELIT VERIFIKUES (përdorni faqen shtesë nëse nuk ju mjaftojnë fushat më poshtë)

    Emri     Mbiemri

    Kualifikimi

    Emri     Mbiemri

    Kualifikimi

    Emri     Mbiemri

    Kualifikimi

    Emri     Mbiemri

    Kualifikimi

    Emri     Mbiemri

    Kualifikimi
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KLAUZOLA DEKLARATIVE

Unë i/e nënshkruari/a ___________________________________________________ në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga 
deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat 
e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim të ligjit Nr. 9887 “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale" të ndryshuar, autorizoj me vullnetim tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë të dhënat e
mia personale, për qëllime statistikore dhe të shqyrtimit të aplikimit.  

    

        
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.

  
     

Autorizoj institucionin të përpunojë të dhënat e mia personale (emër, mbiemër, numër telefoni ose 
email) të mbledhura më sipër, me qëllim zhvillimin e sondazheve të automatizuara për marrjen e 
opinionit tim, në lidhje me cilësinë e ofrimit të shërbimit.

MuajiData Viti

Nënshkrimi i përfaqësuesit

1. Etalonët, instrumentet matës kontrollues (që do të përdoren në aktivitetin e ekspertizës) dhe karakterisikat e tyre

Deklaroj se njoh:
a) Ligjin Nr. 9875, datë 14.02.2008 “Për metrologjinë”, i ndryshuar;
b) Rregulloren “Për autorizimin e personave juridikë për kryerjen e veprimtarive në metrologjinë ligjore dhe 
     autorizimin e personave juridikë ose fizikë për kryerjen e shërbimit të riparimit të instrumenteve matës”;
c) Të gjitha aktet nënligjore që i përkasin ekspertizës metrologjike.

Gjithashtu marr përsipër:
a) Të respektoj plotësisht rregullat dhe detyrimet që përmbajnë dokumentet e mësipërme;
b) Të bëj pagesën e tarifës përkatëse në llogarinë e Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë;
c) Të plotësoj rregullisht dhe t’ia paraqes Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë (me kërkesë së saj) regjistrimet 
     dhe dokumentacionin që i përket aktiviteteve të ekspertizës metrologjike.

Emër          Mbiemër          Firmë

Duke pasur parasysh sa më sipër, i parashtroj DPM-së kërkesën për të na dhënë autorizim për kryerjen e 
ekspertizës metrologjike.

2. Llojet e instrumenteve matës që subjekti është në gjendje të verifikojë

3. Rregulloret që përdoren për përcaktimin e treguesve të metrologjisë

Deklaroj se nuk kryej riparimin e instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluar.



FAQE SHTESË PËR PERSONELIN VERIFIKUES

Mbiemri

Kualifikimi

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

Emri

Mbiemri

Kualifikimi

Emri
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