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VENDIM
Nr. 448, datë 3.6.2020

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PROFESIONEVE DHE TË PUNËVE TË
PERSONELIT INXHINIERO-TEKNIK QË KA PUNUAR NË NDËRMARRJET E

SISTEMIT TË NAFTËS
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 2, shkronja “ç”, 5, pika 1, shkronja

“c”, dhe 14, të ligjit nr. 29/2019, “Për trajtimin financiar, suplementar të punonjësve që kanë
punuar në miniera në nëntokë, të punonjësve të industrisë së naftës e të gazit dhe të punonjësve
që kanë punuar në metalurgji”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe të
ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
1. Miratimin e listës së profesioneve dhe të punëve të personelit inxhiniero-teknik që ka

punuar në ndërmarrjet e sistemit të naftës, sikurse janë përcaktuar në shkronjën “ç”, të nenit 2, të
ligjit nr. 29/2019, sipas shtojcës që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Për efekt të zbatimit të këtij vendimi dhe me qëllim trajtimin e njëjtë të emërtimeve për
format organizative të njësive ku kryhet veprimtari prodhuese në aktivitetet në fushën e
industrisë së naftës si dhe të profesioneve e të punëve në këto njësi, termi “ndërmarrje” do të
ketë kuptimin, si më poshtë vijon:

- “Ndërmarrje” – njësi organizative që administron në mënyrë të pavarur dhe unike (në
emër të pronarit) aktivitetin në shpim-kërkim, shpim-shfrytëzim, prodhim, sizmikë, gjeofizikë
kantieriale, përpunim dhe transport me naftësjellës dhe gazsjellës, të cilat në kohë të ndryshme
mund të kenë qenë organizuar si “ndërmarrje” apo “drejtori”, përpara vitit 1992, ose si “shoqëri
anonime” apo “shoqëri me përgjegjësi të kufizuar”, pas vitit 1992.

3. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe
Ekonomisë dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTËR

Edi Rama
LISTA E PROFESIONEVE DHE E PUNËVE TË PERSONELIT INXHINIERO-

TEKNIK QË KA PUNUAR NË NDËRMARRJET E SISTEMIT TË NAFTËS, TË
PËRCAKTUARA NË SHKRONJËN “Ç”, TË NENIT 2, TË LIGJIT NR. 29/2019, “PËR

TRAJTIMIN FINANCIAR, SUPLEMENTAR TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË
MINIERA NË NËNTOKË, TË PUNONJËSVE TË INDUSTRISË SË NAFTËS E TË

GAZIT DHE TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË METALURGJI”
I. Ndërmarrjet e shpim-kërkimit
1. Kryeinxhinier (Administrator Teknik);
2. Kryegjeolog;
3. Kryetar i Degës Teknike -Inxhinier shpimi (teknolog), teknik shpimi;
4. Kryetar i Byrosë Teknologjike – ing. gjeolog, ing. shpimi, gjeofizikë;
5. Kryetar i Degës Gjeologjike – inxhinier gjeolog, gjeofizike, teknik gjeolog;
6. Kryetar i Degës Mekanike – inxhinier mekanik, teknik mekanik;
7. Përgjegjës/Kryespecialist i zyrës së sigurimit teknik dhe mjedisit – specialist i lartë, teknik;
8. Specialist shpimi/ing shpimi;
9. Specialist ing. gjeolog, gjeofizikan, gjeolog, gjeofizikan, ing. prodhimi;
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10. Specialist mekanik, elektrik, elektronik, kimist;
11. Specialist në fondin teknik gjeologjik (arshivë teknike) – ing. gjeolog, ing. shpimi, teknik

gjeolog, teknik shpimi;
12. Specialist në zyrën e sigurimit teknik dhe mjedisit- specialist i lartë, teknik;
13. teknik shpimi, teknik gjeolog, teknik kimist (laborant), teknik mekanik, (axhustator,

motorist, tornitor), teknik elektrik/elektronik, teknik ndërtimi;
14. Dispeçer (inxhinier, teknik);
15. Mirëmbajtës (mekanik, elektrik, ndërtimi).
II. Ndërmarrja e shpim shfrytëzimit
1. Kryeinxhinier (Administrator Teknik), teknik shpimi;
2. Kryegjeolog, ing. gjeolog, teknik gjeolog;
3. Kryetar i Degës Teknike – inxhinier shpimi (teknolog), teknik shpimi;
4. Kryetar i Byrosë Teknologjike – ing. gjeolog, ing. shpimi, ing. prodhimi (teknolog),

gjeofizik;
5. Kryetar i Degës Gjeologjike – inxhinier gjeolog, gjeofizik, teknik gjeolog;
6. Kryetar i Degës Mekanike – inxhinier mekanik, teknik mekanik;
7. Përgjegjës/kryespecialist i zyrës së sigurimit teknik dhe mjedisit – specialist i lartë, teknik;
8. Specialist shpimi;
9. Specialist gjeolog, gjeofizikan, kimist;
10. Specialist mekanik, elektrik, elektronik;
11. Specialist në fondin teknik gjeologjik (arshivë teknike) – ing. gjeolog; ing. shpimi, teknik

gjeolog; teknik shpimi;
12. Specialist në zyrën e sigurimit teknik dhe mjedisit- specialist i lartë, teknik;
13. Teknik shpimi, teknik gjeolog, teknik kimist, teknik mekanik, teknik elektrik/elektronik,

teknik ndërtimi;
14. Dispeçer;
15. Mirëmbajtës (mekanik, elektrik, ndërtimi).
III. Ndërmarrjet e nxjerrjes (prodhimit) së naftës dhe të gazit:
1. Kryeinxhinier (Administrator Teknik);
2. Kryegjeolog;
3. Kryetar i Degës Teknike (Prodhimit) – inxhinier prodhimi (teknolog);
4. Kryetar i Byrosë Teknologjike – ing. gjeolog, ing. prodhimi (teknolog), gjeofizikë;
5. Kryetar i Degës Gjeologjike – inxhinier gjeolog;
6. Kryetar i Degës Mekanike – inxhinier mekanik;
7. Përgjegjës/kryespecialist i zyrës së sigurimit teknik dhe mjedisit – specialist i lartë, teknik;
8. Specialist/inxhinier prodhimi (teknolog);
9. Specialist/inxhinier, gjeolog, gjeofizikan, kimist;
10. Specialist/inxhinier, mekanik, elektrik, elektronik;
11. Specialist në fondin teknik gjeologjik (arshivë) – ing. gjeolog, prodhimi, teknik gjeolog,

teknik prodhimi;
12. Specialist në zyrën e sigurimit teknik - specialist i lartë, teknik;
13. Teknik prodhimi, teknik gjeolog, teknik kimist, teknik mekanik, teknik

elektrik/elektronik, teknik ndërtimi;
14. Dispeçer;
15. Mirëmbajtës (mekanik, elektrik, ndërtimi), shofer;
16. Specialist mjedisi (inxhinier, agronom për kulturat bujqësore);
17. Specialist për matjen e gazit, kipist.
IV. Ndërmarrjet komplekse gjeofizike të naftës dhe gazit (Sizmika):
1. Kryeinxhinier (administrator teknik);
2. Kryetar i Degës Teknike – inxhinier gjeofizik, gjeolog, fizikan ing. shpimi;
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3. Kryetar i Degës së kontrollit të cilësisë të punimeve gjeofizike-inxhinier gjeofizik, gjeolog,
fizikan;

4. Kryetar i degës mekanike-inxhinier mekanik;
5. Përgjegjës i sektorit teknik të përpunimit të të dhënave/regjistrimeve sizmike dhe

gravimetrike;
6. Përgjegjës/kryespecialist i zyrës së sigurimit teknik dhe mjedisit - specialist i lartë, teknik;
7. Specialist/inxhinier gjeofizikan, fizikan, gjeolog, matematicien, informaticien ing. shpimi;
8. Specialist/inxhinier mekanik, elektrik, elektronik, gjeodet, teknik ndërtimi;
9. Specialist në zyrën e sigurimit teknik dhe mjedisit – specialist i lartë, teknik;
10. Specialist në fondin teknik gjeofizikë, gjeologjik (arshivë), të punimeve gjeofizike;
11. Teknik gjeofizik, teknik gjeolog, teknik mekanik, teknik elektrik/elektronik, teknik

gjeodet;
12. Mirëmbajtës (mekanik, elektrik/elektronik, ndërtimi).
V. Ndërmarrjet e punimeve gjeofizike në vlerësimin gjeologo-gjeofizik të puseve për

naftë edhe gaz (gjeofizika kanteriale):
1. Kryeinxhinier (administrator teknik)-gjeofizikan/fizikan/matematicien/kimist/

gjeolog/ing. shpimi;
2. Kryetar i Degës Teknike – gjeofizikan/fizikan/matematicien/kimist/gjeolog ing. shpimi;
3. Kryetar i Degës/grupit interpretimit të matjeve karrotazh-perforimit të puseve-inxhinier

gjeofizik, gjeolog, fizikan, matematicien, informaticien, ing. shpimi;
4. Kryetar i degës mekanike-inxhinier mekanik;
5. Përgjegjës/kryespecialist i zyrës së sigurimit teknik dhe mjedisit – specialist i lartë, teknik;
6. Specialist/inxhinier, gjeofizikan, fizikan, matematicien, inxhinier gjeolog, informaticien,

ing. shpimi;
7. Specialist/ inxhinier, elektrik/elektronik, mekanik;
8. Specialist në fondin teknik gjeofizikë, gjeologjik (arshivë), të punimeve gjeofizike;
9. Specialist në zyrën e sigurimit teknik dhe mjedisit - specialist i lartë, teknik;
10. Teknik gjeolog, elektrik/elektronik, gjeodet, mekanik, operator përpunimi të matjeve;
11. Mirëmbajtës (mekanik, elektrik, ndërtimi).
VI. Ndërmarrjet e transportit të naftës së gazit me naftësjellës dhe gazsjellës

(Tranagat):
1. Kryeinxhinier (administrator teknik), inxhinier teknolog nafte, gjeolog, gjeofizik,

mekanik;
2. Kryetar i Degës Teknike - inxhinier nxjerrje nafte (prodhimi), inxhinier mekanik;
3. Përgjegjës/kryespecialist i zyrës së sigurimit teknik dhe mjedisit - specialist i lartë, teknik;
4. Specialist inxhinier: nxjerrje nafte (prodhimi), gjeolog, gjeofizik, kimist, mekanik, gjeodet

(topograf);
5. Specialist, inxhinier elektrik/elektronik;
6. Specialist në zyrën e sigurimit teknik – specialist i lartë, teknik;
7. Teknik nxjerrje, teknik gjeolog, teknik kimist, mekanik, elektrik/elektronik, gjeodet;
8. Dispeçer;
9. Specialist mjedisi (ing. mjedisi, agronom për kulturat bujqësore për zhdëmtimet).
VII. Ndërmarrjet e përpunimit të naftës.
1. Kryeinxhinier, administrator teknik;
2. Kryeteknolog – inxhinier teknolog nafte/kimist;
3. Kryetar i Degës Teknike/prodhimit – inxhinier teknolog përpunim nafte/kimist;
4. Kryetar i Degës Mekanike – inxhinier mekanik/elektrik;
5. Kryetar i Byrosë Teknologjike – inxhinier teknolog nafte/kimist;
6. Kryetar i degës të sigurimit teknik dhe MNZ, inxhinier teknolog nafte/kimist, inxhinier

nafte;
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7. Specialist në degën teknike/prodhimit dhe mekanike, byronë teknologjike dhe degën e
sigurimit teknik – inxhinier teknolog nafte/kimist, inxhinier nafte, inxhinier mekanik, inxhinier
elektrik/elektronik, informaticien, inxhinier metalurg, inxhinier ndërtimi, informaticien, si dhe
teknik teknolog përpunim nafte, mekanik, elektrik/elektronik, kipist, teknik ndërtimi;

8. Specialist për standardet dhe cilësinë e lëndëve të para dhe prodhimeve-inxhinier teknolog
nafte/kimist, inxhinier nafte, si dhe teknik teknolog përpunim nafte;

9. Specialist mjedisi-inxhinier mjedisi, inxhinier teknolog nafte/kimist, inxhinier nafte,
agronom;

10. Dispeçer në degën teknike/prodhimit;
11. Specialist në fondin teknik (arshivën teknike) - inxhinier mekanik/elektrik/elektronik/

ndërtimi/informaticien, si dhe teknik mekanik/elektrik/elektronik/kipist/ndërtimi. Teknik i
mesëm-teknolog përpunim nafte/kimist/mekanik/elektrik/elektronik/ndërtimi/ informaticien).


