
NE MBËSHTETJE  TE LIGJ IT  NR.  9298 DATE 28.10.2004 PER RATIFIKIMIN E  
“MARRËVESHJES  SË  KONCESIONIT,  TË  FORMËS “BOT”  (NDËRTIM,  SHFRYTËZIM,  
TRANSFERIM),  PËR NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E  PONTILIT  TË  NAFTËS,  GAZIT DHE 
ËNPRODUKTEVE TË TYRE NË ZONËN BREGDETARE TË PORTO‐ROMANOS,  DURRËS”  DHE 
DRYSHIMET E  MËTEJSHME TE SAJ ,    

N
N
 
INFORMACIONE  TE  NEVOJSHME  NE  LIDHJE  ME  ECURINE  E  PUNIMEVE  TE  
DALLGETHYESIT   JUGPERENDIMOR  TE  PORTIT  TE  ROMANO  PORT  SHA.  
 

DALLGETHYESI    NE   PORTO   ROMANO   ESHTE   NJE    OBJEKT,    QE  PERBEHET NGA NJE  SASI  
GURESH TE VENDOSUR TE CILET SHERBEJNE   PER   TE   MBROJTUR   PORTIN   E    
ERPUNIMIT   TE    HIDROKARBUREVE   NGA   VALEZIMET   E    DETIT  NGA DREJTIMI     I     JUG   
HE    JUG /  PERËNDIMIT GJATE SHKARKIMIT TE ANIJEVE.  

P
D
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ELEMENTET KRYESORE HIDROMETROLOGJ IKE QË NDIKOJNË NË PUNIMET TONA JANË:  
VALËZIMI ,  ERA,  NIVELI   I  DETIT,  TEMPERATURA E UJ IT,  KRIPSHMËRIA,  SI  DHE RRYMAT 
DETARE.  VALËT MË TË LARTA VI JNË NGA DREJTIMET  JUGORE,   JUGPERËNDIMORE DHE 
ERËNDIMORE ME LARTËSI  MAKSIMALE 4,5÷.5M,  GJATËSI  70‐80 M,  SI  DHE SHPEJTËSI  
.6‐8.3 / .  

Ë  DHËNAT  HIDROLOGJIKE  DHE  METEREOLOGJIKE  

P
5  M S
 
ERËRAT PREDOMINUESE VJETORE QË FRYJNË  JANË:  VERIPERËNDIMORE,  SI  DHE 
JUGPERËNDIMORE.  SHPEJTËSITË MË TË MËDHA MESATARE VËREHEN GJATË DIMRIT 
4.5÷ 6 M/S,  NDËRSA MË TË VOGLA NË VERË 3.3 M/S.  LËKUNDJET E DETIT  KANË 
PERIUDHË 12‐ORËSHE,   JANË TË ÇRREGULLTA DHE AMPLITUDA E  TYRE ËSHTË NGA 20‐
30 CM.  KRIPSHMËRIA MESATARE E  DETIT  LUHATET NGA 35.3 MG/LITËR NË 38.8 
G/LITËR.  TIPIT   I  UJ IT  DHE PH I  LARTË (> SE 9.0) ,  E  BËJNË ATË MJAFT AGRESIV  NDAJ  
EKURIT,  BETONIT TË ZAKONSHËM DHE GUREVE  JO  TE  NATYRES GELQERORE.  

M
H
 
DALLGËTHYESI    ESHTE    MIRATUAR    ME    VENDIM    TE    
 KRRTSH    NR  6        DATE  13  /  01  /  2009.  
 

HOQERIA   ROMANO   PORT   SH.A    ESHTE    INVEST   IMIT  TE  KETIJ   S ITORE  E    NDERT
OBJEKTI .  
ERIUDHA E PUNIMEVE ESHTE SHTRIRE NE VITIN 2009 –  2010.    P

GJATESIA    E  PERGJITHSHME  DALLGETHYESIT  SIPAS  PRJEKTIT  ESHTE  1780M .  
JATE MUAJVE QE U  KRYEN KETO  U VEREJTEN SE KY DALLGETHYES NDERTOHET 

UESE.  
G  PUNIME
NE NJE NGA ZONAT ME DET TE FUQISHEM E  SHUME HERE ME   FORCE   SHKATERR
HELLESIA E  MADHE E  UJ IT  NGA 10 –12 ML KONSISTON   PER   NJE GJATESI  TE T
ALLGETHYESIT  RRETH 900 ML.  
ETI  NE PORTO ROMANO NJIHET SI  DETI  ME NJE  INTENSITET TE ASHPER DETARE.  
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KORDINATAT E KOKAVE TE DALLGETHYESIT JANE: 
KOKA VERIORE: X 366,733.865 Y 458,186.808 
KOKA  JUGORE: X 367,315.157 Y 458,145.273 
 
PER FACILITETET E ANKORIMIT JANE APLIKUAR KERKESAT E MEPOSHTME TE 
DIZENJIMIT: 



-  FUNKSIONI I FACILITETEVE TE ANKORIMIT ESHTE TE SIGUROJE NJE 
ANKORIM KUR NJE ANIJE MUND TE ANKOROHET PERKOHESISHT  BRENDA 
ZONES SE MBROJTUR TE DALLGETHYESIT; 
THELLESIA E KERKUAR E UJIT DO TE JETE BAZUAR NE LUNDRIMIN ( 
SUGJESTIV )  TE MAXIMUMIT TE ANIJES SE DIZENJUAR DHE QARTESINE E 
NEVOJSHME POSHTE  ANIJES  QE DO TE JETE MATUR NGA NIVELI ME I 
POSHTEM I UJIT.  
 

NIVELI I SHTRATIT TE RENE DAKORD/PERCAKTUAR ESHTE BARAZ ME RRYMAT  
E  LEJUESHME DHE QARTESINE  E  MADHE  POSHTE  ANIJES  TE CILET 
KONSITOJNE NE NJE LEJIM TE VALEVE,  
INVESTIGIMET SHTESE TE TOKES NE VENDNDODHJEN E DALLGETHYESIT DHE 
LEHTESIRAVE TE ANKORIMIT DO TE KRYHEN PER TE STABILIZUAR SHTRESAT 
E TOKES THELLESITE DHE TESTET E LABORATORIT PER TE VENDOSUR VETITE 
GJEOTEKNIKE. 
 

KY    DALLGETHYES    ESHTE    NE    FAZEN    PERFUNDIMTARE        TE    TIJ ,   I    CILI    DO    TI    
OFROJE    PORTIT    TE  HIDROKARBUREVE    LEHTESIRA    TE  MEDHA    ANKORIMI    DHE  
PERPUNIMI    TE  ANIJEVE  NE    RRETH  90  %    TE  KOHES.  
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