
1

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PËR DEGËT OSE ZYRAT E 

PËRFAQËSIMIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L92218030D

2. Data e Regjistrimit 18/10/2019
3. Emri i Subjektit SCIENTIA S.R.L.
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 05/09/2019            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Ofrimin e sherbimeve per zhvillimin e aktiviteteve teknike 
dhe shkencore ne sektorin e ndertimeve civile dhe industriale 
Ne fushen e sa me lartpermendur shoqeria mund te ofroje 
sherbime asistence ne lidhje me menaxhimin e kontratave te 
sipermarrjes; ne projektimin, menaxhimin e punimeve, 
ndertiinin dhe kolaudimin te veprave dhe sistemeve te cdo 
natyre; ne pergatitjen e sistemeve te cilesive te nderniarrjes; 
ne menaxhimin e projekteve te rikthimit dhe fakteve 
mjedisore: Ne financimin e projekteve, edhe te veprave te pa 
projektuara. Shoqeria mund te ofroje furnizim te sherbimeve 
energjetike, apo te masave te kursimit te energjise dhe/apo 
pemiiresimin e efikasitetit te energjise dhe/ose instalimin e 
sistemeve nga burimet energjike te rinovueshme ne 
instalimet apo ne vende te klienteve me pagese baze, 
pjeserisht apo e kerkuar per permiresimin e efikasitetit te 
energjise se siguruar dhe mbi arritjen e kritereve te tjera te 
rendimenteve te percaktuara. Zhvillimi i aktivitetit te 
kerkimit ne pergjithesi si edhe pergatitjen e kurseve dhe 
publikimeve per shperndarjen dhe aplikimin e njohjeve 
shkencore, teknologjike, drejtuese dhe organizative te 
sektoreve te interesit te vete. Gjithashtu, shoqeria mund te 
kryeje punime ndertimi dhe punime germimi; punime te 
restaurimit; vepra te posacme ne beton arme; impiante 
teknologjike dhe te posacme: ndertime dhe shtrime te 
rrugeve ; punime hekurudhore dhe aeroportuale; punime 
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hidraulike; punime detare dhe portuale; diga; galeri: sisteme 
per shpemdarjen dhe prodhimin e energjise: struktura 
metalike. Me qellimin e vetem te arritjes se objektit te 
shoqerise dhe ne menyre qe ky aklivitet te mos jete" 
mbizoterues, shoqeria mund te ndermarre dhe jape agjenci, 
komisione, perfaqesi dhe mandate; si edhe te kryeje 
cfaredolloj operacioni tregtar, financiar. pasurite e luajtshme 
dhe te paluajtshme te dobishme apo te nevojshme, mjatton 
qe te mos jete ne drejtim te publikut. Gjilhashtu shoqeria 
mund te ndermane pjesemarrje ne shoqeri te tjera ose ente 
me qellimin e thjeshte te investimit dhe jo te grumbullimit 
dhe ne perputhje me legjislacionin ne kete fushe. Eshte 
perjashtuar shprehimisht  aktiviteli i statutit leshimi i 
garancive, si ne interesin e shoqerive pjesemarrese por ne 
favor te te treteve, aty ku ky aktivitet nuk ka karakter dhe 
nuk eshte krijuar me rruge ngushtesisht strumentale ne 
arritjen e objektii te shoqerise.

7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së 
Përfaqësimit në Shqipëri.

Tirane Tirane  TIRANE Sheshi Skenderbej, Pallati i 
Kultures, 1000, prane "Camera di Commercio Italiana in 
Albania" 

Mirco Paolini8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  05/09/2019            Deri:  

9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Vende të tjera të ushtrimit të 

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: SCIENTIA S.R.L.

E-Mail:  scientia@pec.it 
Telefon: 042222357  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë SCIENTIA S.R.L.
15. Forma ligjore S.R.L.
16. Kapitali 220.000,00
17. Data e themelimit 05/12/2008
18. Selia
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19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

Mirco Paolini

               Nga:  10/12/2015            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi
Bilancin e shoqërisë për vitin e fundit financiar, mbajtur sipas standardeve të kërkuara në shtetin e 
huaj, nëse shoqëria e huaj ka patur aktivitet për me shume se një vit
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-375770-10-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:17/12/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3BE38178-CCC1-4482-9FB9-67042DE1236E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3BE38178-CCC1-4482-9FB9-67042DE1236E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1705D400-664D-4BA0-BFB9-836596A38E21
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1705D400-664D-4BA0-BFB9-836596A38E21
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F00FAAD1-A9F7-4779-8E54-85F486AF3824
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F00FAAD1-A9F7-4779-8E54-85F486AF3824
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC4BD631-CE6F-4682-BAB3-DE5FBC3AA14D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D503749-1ED7-4D3C-BD7F-FC536F500567

