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Projekti i Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP) synon të transportojë gaz natyror nga fusha Shah Deniz II në 
Azerbajxhan në tregun evropian duke furnizuar me gaz rrjetin italian. TAP lidhet me gazsjellësin TANAP 
në Kipoi në kufirin turko-grek dhe transporton gaz përmes Greqisë veriore duke hyrë në Shqipëri në 
lindje të qytetit të Korçës. Tubacioni vazhdon përmes Shqipërisë dhe arrin në bregdetin e Adriatikut 
pranë qytetit të Fierit. Ai përshkon detin Adriatik derisa arrin në bregdetin në Italinë jugore në 
Melendugno. TAP përfundon në Terminalin e Pritjes së Gazsjellësit (TPG) 8.2 km nga bregu, pranë 
qytetit të Leçes, ku gazi lidhet me rrjetin Snam Rete Gas (SRG). Gjatësia totale e sistemit të gazsjellësit 
TAP është afërsisht 878 km duke përfshirë pjesën e gazsjellësit në det prej 105 km. 

Projekti TAP ka finalizuar fazën e ndërtimit në Shqipëri, si dhe në dy vende të tjera, Greqi dhe Itali dhe 
duke filluar nga data 15 nëntor 2020 ka hyrë në fazën e operacioneve tregtare.

TAP është gazsjellësi i parë i këtij lloji në Shqipëri dhe si i tillë ka sjellë shumë risi. Ai u zbatua duke 
përdorur një sistem sigurie që është i njëjtë në tre vendet ku operon TAP. E njëjta ekspertizë në 
menaxhimin e operacioneve të gazsjellësit TAP u soll edhe në Shqipëri, si dhe standardet për të 
mbështetur zhvillimin e tregut të gazit.

Vlen të theksohet se praktikat e sigurisë të aplikuara nga TAP mund të përdoren në të ardhmen, gjatë 
procesit të gazifikimit të Shqipërisë nga kompani shqiptare apo të huaja, si Albgaz, IAP, etj.
Gjatë fazës së ndërtimit u vendos një bashkëpunim i ngushtë me autoritetet lokale dhe qendrore që 
ishin pjesë e menaxhimit të emergjencave, në rajonet përgjatë gjurmës së gazsjellësit. TAP organizoi një 
sërë takimesh me përfaqësues të këtyre institucioneve, për të ndarë me ta masat e parashikuara nga 
TAP për menaxhimin e emergjencave. 

TAP u angazhua për të punuar ngushtë me autoritetet legjislative. Kjo do të nënkuptojë një shkëmbim 
të vazhdueshëm ekspertize në fushën e sigurisë, e cila do t'i shërbejë projekteve të tjera në industrinë e 
transmetimit të gazit që pritet të zhvillohen në Shqipëri.

Investimi për ndërtimin e segmentit të gazsjellësit TAP në Shqipëri vlerësohet në rreth 1.5 miliardë euro. 
Krahas instalimit të tubacionit, aktivitetet përfshinin ndërtimin e stacionit të kompresorit dhe një stacioni 
matës. 

TAP e ka zbatuar projektin nëpërmjet shtatë Kontraktorëve kryesorë (kryesisht nga Italia, por edhe 
Franca dhe Shqipëria) dhe nënkontraktorëve të tyre, duke përfshirë 35 kompani shqiptare.  

Për të parandaluar ndikimet e mundshme negative në kushtet e punës, TAP vendosi masa lehtësuese, të 
detyrueshme gjatë përzgjedhjes së kontraktorëve ose nënkontraktorëve, të tilla si shëndeti dhe siguria 

Figura 1. Gjurma e projektit TAP 
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në punë dhe politikat dhe sistemet e menaxhimit të burimeve njerëzore, në përputhje me politikat dhe 
standardet e TAP.  

Më shumë se 2000 punëtorë, teknikë dhe nëpunës u punësuan në fazën e zbatimit të projektit TAP. 
Rreth 5% ishin punëtorë të huaj, kryesisht të angazhuar në shkëmbimin e njohurive dhe aftësive  
menaxheriale.

TAP ka organizuar trajnime për të siguruar që punëtorët në kompanitë e nënkontraktuara të kishin 
aftësinë e nevojshme për të kryer punën e tyre në mënyrë të sigurt. Ndër të tjera, një trajnim katër-
ditor për inspektorët e saldimit u organizua nga Bureau Veritas, një lider botëror në testime, inspektime, 
certifikime dhe trajnime. 12 punëtorët e përfshirë në këtë trajnim, morën një certifikatë të njohur 
ndërkombëtarisht.

Tubacioni është aktualisht në funksionim nën drejtimin e ALBGAZ shpk dhe të kompanisë italiane SNAM. 
Në drejtim të funksionimit sa më mirë të projektit, kompanitë planifikuan një proces kompleks trajnimi 
për inxhinierët e rinj. Për momentin, për këtë program janë caktuar 1.3 milionë euro. Trajnimi i 
inxhinierëve fillimisht përfshin pjesën teorike dhe më pas, për një periudhë 9 mujore, praktikë 
profesionale pranë SNAM në Itali. Në këtë aktivitet, deri tani janë rekrutuar 36 të rinj shqiptarë.

Ky material është hartuar në kuadër të projektit YES, i cili mbështetet me fonde, bazuar në 
propozimet sipas thirrjes VP/2019/008 të Direktivës së Përgjithshme të Punësimit, Çështjeve 
Sociale dhe Gjithëpeërfshirjes të Komisionit Evropian.
Opinionet e dhëna reflektojnë vetëm pikëpamjet e autorit.
Komisioni Evropian nuk është përgjegjës për informacionet e dhëna në dokument.

Figura 2. Foto nga seancat e trajnimit organizuar nga TAP 
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Për më shumë informacion mbi projektin YES: www.yesproject.net 

http://www.yesproject.net/



