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Emërimi dhe pranimi i personelit të AeMC/ Nomination and acceptance of AeMC personnel 
 
 

Për tu plotësuar nga AeMC/To be fulfilled by AeMC 

 
 

1. 

Emri i AeMC/AeMC  
 

Name 

 

 

 
2. 

AeMC Certificate No. 
 

 

Qëllimi 

Scope 

 

ACW Reg.         ATCO Reg. 

 

 

3. 

Emri i Menaxherit Përgjegjës 

 

Name of Accountable manager 

 

 

 

4. 

Emri i personit të Emëruar 

 

Name of nominated person 

 

 

 
 
 

5. 

 

  Emërimi/ përcaktimi për: 

 

Nomination /appointment for 

 

 Menaxher Përgjegjës (Accountable manager) 
 
 Menaxher i Monitorimit të Përpuethshmërisë (Compliance Monitoring Manager) 

 

 Menaxher i Sigurisë (Safety manager) 
 

 Kreu i AeMC (Head of AeMC) 

 

6. 
Vendi dhe data 
 

Place and date 

 

Unë deklaroj se informacioni i siguruar në këtë formë dhe bashkëlidhjet e tij janë të vërteta dhe korrekte 
I declare that the information provided on this form and its attachments are true and correct. 

Firma e Menaxherit Përgjegjës 

 

Signature of Accountable manager 

Unë pranoj emërimmin në funksionin e treguar nga pika 5, 
më sipër 

I accept the nomination to the function indicated under Item 5, above. 

Firma e personit të emëruar/ Signature of nominated person 

Shënim / REMARK 
1. Plotësoni këtë forular plotësisht me gërma të mëdha të shtypit dhe dorëzojeni atë të firmosur me dorën tuaj 
        Intirely fill in the form with capital letters and submit it with own hand signature. 

2.   Për cdo funksion, është e domosdoshme të dorëzoni një formular të vecantë. / For each function, it is necessary to submit a separate form. 

3.   Forma duhet të shoqërohet nga: / The form must be accompanied by: 

 CV e detajuar / Detailed CV 

 Evidenca të kualifikimeve, eksperiencës dhe arsimimit (P.sh. Diplomë, konfirmim, dëshmi dhe certifikata të kualifikimeve, Licensë për 

për ushtrim profesioni etj. / Evidence of qualifications, experience and education (eg. Diploma, confirmation testimonial and certificates of qualification, 
medical licence to practice, etc.) 
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 Evidenca të lidhjeve të bisnesit midis Personit të emëruar dhe Organizatës (Punësimi, kontrata ose 
marrëveshja për bashkëpunimin në biznes) 
Evidence of the business relationship between nominated person and organization (employment, contract or agreement on business 
cooperation) 
 
 
 Nëse personi i emëruar kryen funksione të shumfishta brenda Organizatës ose funksione në 
organizata të tjera, evidence që personi/at kanë kohë dhe burime të mjaftueshme për kryerjen e 
funksioneve, për të cilat është emëruar (plani i punës oraret e punës). / If nominated person person performs 
multiple functions within an organization or functions in other organizations, evidence that the person has enough time resources to perform 
the functions for which it is nominated (workplan / manhour plan. 
 
 

4. Kur procedura është plotësuar, kopja e formularit do të dorëzohet tek AAC-ja / When the procedure is 
complete the copy of the form will be returned to the organization. 

 

 
 
 

Për tu plotësuar nga AAC/ To be fulfilled by ACAA 

 

Emërimi/Përcaktimi i personave sipas pikës 4. Për funksionin në pikën 5. (Në tabelë) Në këtë formular është:  
The nomination/appointment of person from item 4. to function in Item 5. On this form is: 

 

 I pranueshëm/ is acceptable. 
 

 I papranueshëm / not acceptable. 

 

Emri dhe funksioni i Personit/ve përgjegjës në AAC 

Name and function  of ACAA responsible person 

 

 

Firma dhe vula 

Signature and stamp 

 

 
Vendi dhe data 

Place and date 
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