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HISTORIKU

ANTA SHA u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992. U
transformua në shoqërinë aksionare Agjencia Nacionale e
Trafikut Ajror në datën 3 shkurt 1999. Kjo shoqëri menaxhon
dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR) në përputhje me
standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror. ALBCONTROL është
emërtimi ynë i ri për të qenë sa më pranë identitetit shtetëror dhe
kombëtar, për të përfaqësuar sa më mirë shërbimet që ofron,
dhe për t’u përafruar me shoqëritë simotra evropiane, që nga
data 15 nëntor 2013. ALBCONTROL është shoqëri aksionare me
kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik
Tregëtisë dhe Sipërmarrjes. Që nga viti 2003 është anëtare e
EUROCONTROL dhe nga viti 2009 anëtare e CANSO (Civil Air
Navigation Services Organization).
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HISTORY

ANTA sh.a. was established as state-owned enterprise in 1992.
It was transformed into a joint stock company under the name
of National Air Traffic Agency on February the 3rd, 1999. This
company control and manage the airspace of Albania (FIR) in
accordance with the international standards of air navigation.
ALBCONTROL is our new name, corresponding to the state and
national identity, to better represent the services it provides
being next to other European as sisters companies, since the
15th of November 2013. ALBCONTROL is a 100% state owned
joint stock company, property of the Ministry of Commerce,
Economic Development and Enterprise. Since 2003 it is a member
of EUROCONTROL and from 2009 a member of CANSO (Civil Air
Navigation Services Organization).
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MISIONI

MISSION

VIZIONI

VISION

Misioni i ALBCONTROL është të ofrojë shërbime
të lundrimit ajror në hapësirën shqiptare (FIR),
në kushtet e parrezikshmërisë, cilësisë, kujdesit
ndaj mjedisit dhe i orientuar ndaj klientit.
ALBCONTROL vë në dispozicion të gjithë
kapacitetin njerëzor, operacional, teknik dhe
financiar për të ekzekutuar me sukses misionin
e tij, duke ulur në maksimum vonesat në operim
në mënyrë që të rrisë kapacitetin e trafikut
ajror. Bashkëpunimi me fqinjët dhe partnerët
në fushën e lundrimit ajror, është një nga
instrumentet për të realizuar misionin tonë në
mënyrën më të suksesshme.

Vizioni ynë është të ofrojmë shërbime të
çertifikuara të lundrimit ajror konform kërkesave
të Bashkimit Evropian për parrezikshmërinë
(safety) dhe cilësinë (quality); të përmbushim
me rigorozitet standardet e Single European Sky
(SES).

ALBCONTROL’s mission is to provide air
navigation services in the Albanian territory
(FIR), in terms of Safety, Quality, Environment
care, and to be customer oriented.
ALBCONTROL puts at disposal all of its human
capacities, operational, technical and financial
resources to successfully execute its mission,
by maximally reducing delays in operation, in
order to increase air traffic capacity.
Cooperation with the neighbors and partners
in the field of air - navigation, is one of the
instruments in order to successfully achieve our
mission.

Our vision is to provide Certified Services
of Air Navigation in compliance with the
EU requirements for the safety and quality;
to rigorously meet standards of the Single
European Sky Implementation Project (SES).
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SINGLE EUROPEAN SKY

Single European Sky është projekti i startuar nga Bashkimi
Evropian në vitin 1999 me qëllim plotësimin e nevojës për rritjen
e kapaciteteve dhe parrezikshmërinë e lundrimit ajror nëpërmjet
legjislacionit. Në fazën e tij të dytë Single European Sky bëri
hapa të mëtejshëm duke vendosur tregues të performancës për:
parrezikshmërinë, kapacitetin e rrjeteve, efiçencën, efektivitetin
dhe impaktin mjedisor. EUROCONTROL është përzgjedhur
nga Komisioni Evropian për të mbështetur aktivitetet në
implementimin e Single European Sky duke prodhuar udhëzues
dhe shpërndarë praktikat më të mira. EUROCONTROL gjithashtu
menaxhon rrjetin ATM/ CNS në Evropë.
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SINGLE EUROPEAN SKY

The Single European Sky is a project launched by the European
Union in 1999, whose purpose is the fulfillment of the need for the
increase of the capacity and the safety of air navigation through
legislation. In its second phase, the Single European Sky project
made further steps ahead by setting performance indicators for:
the safety, network capacity, efficiency, and the environmental
impact. EUROCONTROL has been selected by the European
Commission to support the activities for the implementation
of the Single European Sky by producing and distributing best
guides and practices. EUROCONTROL also manages the ATM /
CNS network in Europe.
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ACC / APP / TWR

Në Republikën e Shqipërisë trafiku ajror është i ndarë në tre njësi operacionale:
-

Njësia e Mbikalimeve Ajrore (ACC) menaxhon të gjithë trafikun që mbikalon në hapësirën
Shqiptare me destinacion vende të ndryshme të botës.
Njësia e Afrimit (APP) menaxhon trafikun që ulet e ngrihet në dhe nga Shqipëria.
Njësia e Kullës së Kontrollit (TWR) është përgjegjëse për menaxhimin e trafikut të lëvizjeve në
tokë dhe lartësi jo më të mëdha se 800 metra në zonat pranë aerodromit.

ACC / APP / TWR

In the Republic of Albania, the air traffic control service is divided into three operational units:
-

Area Control Unit (ACC), manages all the traffic which overfly the Albanian Airspace whose
destination is other countries of the world.
Approach Unit (APP), manages traffic which arrives and departs from Albania safely
vectoring of following standard procedures.
Tower Control Unit (TWR), is responsible for the management of traffic movements on the
ground and at an altitude of not greater than 2500 feet within the vicinity of the aerodrome.
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AIS

Shërbimi i Informacionit Aeronautik (AIS) merr nga burime të autorizuara dhe bashkon, përpunon, publikon, ruan dhe shpërndan tek
ekuipazhet dhe operatorët aeronautik, të dhëna dhe informacion aeronautik të standartizuar ndërkombëtar, i nevojshëm për sigurinë,
rregullsinë dhe efiçencën e lundrimit ajror në hapësirën ajrore shqiptare (FIR).

AIS

Aeronautical Information Service (AIS) receives from authorized sources relevant informations. As such it, assembles, processes publishes
and distributes to crews and Aeronautical Operators data and aeronautical information, necessary for the safety, regularity and efficiency
of Air Navigation in Albanian Airspace (FIR).
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METEO

ALBONTROL ofron shërbim meteorologjik për të gjithë trafikun që mbikalon, ulet apo ngrihet
nga Shqipëria. Të dhënat meteorologjike përpunohen nga sisteme të avancuara teknologjike, të
monitoruara dhe interpretuara nga personel i kualifikuar në këtë fushë.

METEO

ALBONTROL provides meteorological service for all the traffic which overflying, landing or
departing from Albania. Meteorological data are processed by advanced technological systems,
monitored and interpreted by qualified personnel of the field.
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PERFORMANCA

ALBCONTROL ofron lundrim ajror në kushtet e parrezikshmërisë (safety) dhe cilësisë (quality) në
hapësirën e qiellit Shqiptar (FIR). ALBCONTROL bashkëpunon me liderat e lundrimit ajror evropian
duke plotësuar standartet më të mira ndërkombëtare. Performanca operacionale e ALBCONTROL synon
përmirësimin e parrezikshmërisë (safety), përmirësimin e efiçencës së fluturimit dhe reduktimin në
nivelet më të ulëta të vonesave (quality).

PERFORMANCE

ALBCONTROL offers Air Navigation Services in terms of safety and quality in the Albanian sky. We
collaborate with European Air Navigation leaders, meeting the best international standards. The
operational performance aims on a proactive safety system, expeditious and orderly flow of Air Traffic
causing no delays within the network and improving efficiency at all time.
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KONTROLLORËT E TRAFIKUT AJROR
Kontrollorët e trafikut ajror janë të trajnuar për të menaxhuar në mënyrë: • të sigurtë • të rregullt • të shpejtë rrjedhën e trafikut në
sistemin global të kontrollit të trafikut ajror.
Kontrollorët e trafikut ajror trajnohen për të punuar në gjendje stresi të lartë, zotërojnë memorje të shkëlqyer vizive, mbajnë nën kontroll
dhe marrin vendime në situata konfliktesh, kanë aftësi shumë të mira komunikimi.
Një nga aftësitë e domosdoshme për të qenë kontrollor, është t’i kuptosh situatat shpejt dhe po aq shpejt të marrësh një vendim. Ata
duhet të fokusojnë vëmendjen në një detyrë duke mbajtur në memorie në të njëjtën kohë detyrat e tjera.

AIR TRAFFIC CONTROL OPERATORS
Air traffic Controllers are specially trained personnel to manage: • safe • orderly • expeditious flow of air traffic in the global air traffic
control system.
Air traffic controllers are trained to work under high stress conditions, keeping in control and making best decision in normal traffic and
emergencies situation. They have very good communication skills and excellent visual memory.
One of the skills necessary to become an Air Traffic Controller is the ability to understand situations and take decisions quickly.
They need to focus their attention on different situations by keeping in mind other tasks at the same time.
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KONTROLLORËT E TRAFIKUT AJROR
Kontrollorët duhet të planifikojnë gjithmonë tre hapa para dhe të verifikojnë gjithnjë atë që kanë bërë.
Kontrollorët e trafikut ajror shqiptarë janë arsimuar dhe kualifikuar si specialistë në akademi dhe institucione
të njohura ndërkombëtare si në Mbretërinë e Bashkuar, Luksemburg, Republikën Çeke, etj.
Ata janë përdorues të sistemeve më të përparuara teknologjike të trafikut ajror, dhe janë të aftë të ofrojnë me
shërbimin e tyre të njëjtat standarte ndërkombëtare si në vendet më të zhvilluara evropiane.

AIR TRAFFIC CONTROL OPERATORS
Controllers must not be caught by the panic when situations become critical and must act very accurately,
even under stress.
Air Traffic Controllers must always plan three steps ahead and continuously re-check what they have previously
done.
Albanian air traffic Controllers are trained and qualified in internationally recognized Academies and
Institutions in Great Britain, Luxembourg, Czech Republic, etc.
They use advanced Aviation technological systems and are able to provide international services with the best
standards.
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(A) Aeroporti "Nënë Tereza" P.O.Box 8172, Rinas Albania
www.albcontrol.al
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