Koka e dokumentit
(Ministria/institucioni apo Operatori Ekonomik)

Nr._________Prot.

Kopje Nr._____
Tiranë, më___.___.____

Lënda: Kërkesë për pajisjen me “Certifikatën e Sigurisë Industriale”, të operatorit
ekonomik “____________________________________”
Drejtuar: Z.
Drejtor i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar
Tiranë
Bazuar në kërkesat e parashikuara në pikën 1, të nenit 11 të Vendimit Nr. 542, datë 29. 9.
2021, të Këshillit të Ministrave, “Për rregullat, procedurat dhe kërkesat për mbrojtjen e
informacionit të klasifikuar gjatë prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”,
operatori ekonomik ____________________________, kërkon nga ana Juaj, fillimin e
procedurave për pajisjen me “Certifikatën e Sigurisë Industriale” dhe CSP për
individët e përcaktuar, sipas listës në Aneksin II, të kësaj shkrese.
I. Qëllimi i kërkesës:
1. Pajisja me “Certifikatë Sigurie Industriale” në nivelin:
“Konfidencial” [ ]
NATO
BE

“Sekret” [ ]

“Tepër Sekret” [ ]

NC [ ]

NS [ ]

CTS [ ]

EUC [ ]

EUS [ ]

EUTS [ ]

a. Vetëm për akses tek informacioni i klasifikuar.
b. Për akses, të drejtën e ruajtjes dhe të administrimit të informacionit të
klasifikuar në mjediset e operatorit ekonomik.
c. Për akses, të drejtën e ruajtjes dhe të administrimit të informacionit të
klasifikuar, si dhe përdorimit të sistemeve të akredituara të komunikimit dhe
të informacionit në mjediset e operatorit ekonomik.
II. Të dhëna për operatorin ekonomik:
Operatori ekonomik:

________________________________

Administratori:

________________________________

Adresa e selisë qendrore:

________________________________

NUIS:

________________________________

Objekti i aktivitetit të OE:

________________________________

Nr. tel / fax / e-mail

________________________________
________________________________
________________________________

Bashkëlidhur ju dërgojmë:
-

Listën me dokumentet1 e operatorit ekonomik_______________________,
për pajisjen me “Certifikatë Sigurie Industriale”, sipas Aneksit 1.

-

Pyetësorët e sigurisë dhe dokumentet shoqëruese2 për pajisjen me CSP për
punonjësit, sipas Aneksit II, të kësaj shkrese.

Për sa më sipër, jemi në pritje.
Titullari i ministrisë/institucionit
_______________________________________

Emri, mbiemri, nënshkrimi, vula
Ose
Administratori i operatorit ekonomik
_______________________________________

Emri, mbiemri, nënshkrimi, vula

1

Shiko pikën 1, të nenit 11 dhe nenin 13 të Vendimit Nr. 542, datë 29. 9. 2021, të Këshillit të
Ministrave, “Për rregullat, procedurat dhe kërkesat për mbrojtjen e informacionit të
klasifikuar gjatë prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.
2
Shiko VKM 188, datë 14.03.2015, “Për miratimin e rregullave për sigurimin e personelit”.

2

