Subjekti GFI Albania shpk me nr Nipti: L31605014G eshte krijuar nga bashkimi i
perkohshem i dy shoqerive dhe perkatesisht Global Fluids International S.A (GFI) me
kapital 75 % dhe Petroleum Consulting partners A.G (PCP) me kapital 25 %, te
percaktuar ne ne Kontraten Koncesionare date 27.02.2013, Nr. 14859/23 Prot, “Per
Sherbimin e Markimit dhe te Monitorimit te Karburanteve ne RSH”. Subjekti eshte
themeluar ne dt.22 Mars 2013 dhe eshte rregjistruar prane Qendres Kombetare te
Biznesit ne dt.05/04/2013.
Subjekti kerkon qe te pajisjet me leje te re Mjedisore Tipi B per aktivitetin:-“Magazinimi i
kimikateve, përvecse kur paraqiten si pjesë e ndonjë veprimtarie tjetër të Tipit A ose te
Tipit B, dhe përvec ndodhjes në një cisternë të lëvizshme”.
Vendndodhja e aktivitetit per te cilen kerkohet marrja e lejes mjedisore eshte: Tirane,
TIRANE, Kashar, KASHAR, Lagjja Mezez, Autostrada Tirane - Durres, Km.6, Godine,
Zona Kadastrale nr.2679, Nr. Pasurie 11/41.
Subjekti ushtron aktivitetin bazuar ne VKM 200, VENDIMIN E KESHILLIT TE
MINISTRAVE Nr. 200, datë 13.3.2013 “PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË
KONCESIONIT PËR SHËRBIMIN E MARKIMIT DHE MONITORIMIT TË
KARBURANTEVE TË LIDHUR NDËRMJET MINISTRISË SË FINANCAVE TË
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BASHKIMIT TË PËRKOHSHËM TË
SHOQËRIVE “GLOBAL FLUIDS INTERNATIONAL” S.A. DHE “PETROLEUM
CONSULTING PARTNERS” A.G” dhe VKM 498, VENDIMIN E KESHILLIT TE
MINISTRAVE Nr. 498, datë 30.5.2013 “PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË
SHËNJIMIT TË NAFTËS BRUTO DHE NËNPRODUKTEVE TË NAFTËS”.
Projekti kombetar I markimit (shenjimit) te karburanteve dhe naftes bruto zbatohet nga
kompania koncesionare GFI Albania shpk per llogari te shtetit Shqiptar ne bashkepunim
te ngushte me Autoritetin Kontraktues qe eshte Ministria e FInanacave dhe Drejtoria e
Pergjithshme e Doganave.
Projekti I teknologjise se larte eshte I bazuar ne sistemin unik te autentifikimit te
karburanteve te zhvilluar nga kompania Global Fluids Albania (GFI) S.A.
Gjithe procesi eshte I perqendruar ne kater element kryesor:
Markeri (shenjuesi) eshte nje substance unike qe injektohet me sasi shume te vogla ne
menyre precize ne karburantet ne nivel molekular. Markeri (shenjuesi) eshte I tretshem
ne te gjitha llojet e karburanteve, perfshire naften bruto, si dhe nuk I ndryshon cilesite e
karbutantit. Markeri (shenjuesi) eshte I padukshem, I paimitueshem, nuk mund te
fshihet, apo te ndryshohet me reaksione kimike, eshte shume I qendrueshem ne
kushtet ekstreme te lageshtise dhe te temperatures, nuk demton pjeset motorike te

Adresa: Rruga Murat Toptani, Eurocol Bussiness Center, Kati II, Tirane

mjeteve. Fakti me kryesor eshte qe nuk ka ndikim ne mjedis perdorimi I ketij Markeri
(shenjuesi).
Injektimi I markerit kryhet me metoden manuale dhe automatike.
Sistemi I detektimit permes grupeve te levizshme eshte I sakte dhe I shpejte si dhe
ofron mundesine e nxjerrjes se rezultateve te menjehershme ne terren, ne momentin e
markimit. Meqenese teknologjia e GFI eshte e certifikuar me standartin 17025,
rezultatet e testuara perbejne prova te pa kundershtueshme ligjore. Ne kete menyre
kryhet dhe sistemin I monitorimit dhe kontrollit te procesit. Cdo klient ka qasjen online
ne sistemine hedhjes se te dhenave.
Te dhenat e shenjimit, testimeve, dhe kontrolleve mund te transmetohen ne nje server
qendror. Grupet e levizshme te kontrollit jane te lidhura permes protokolleve GPS
wireless dhe te dhenat e kontrollit transmetohen ne kohe reale.
Autoriteti vendimmarrës për dhënien e aktit të miratimit të lejes së mjedisit eshte
Ministria e Mjedisit, Agjencia Kombetare e Mjedisit. Adresa: Rr. Sami Frasheri, nr
4,Tirane.
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