Karta e Identitetit Elektronike (C.I.E)
Për ҫ’farë bëhet fjalë
Karta e Identitetit Elektronike e re (C.I.E) me funksionin e identifikimit të nënshtetasit dhe titull
udhëtimi për nënshtetasit italian në tëgjithë Vendet që bëjnë pjesë në Bashkimin Europian dhe me
ato me të cilët Shteti Italian ka nënshkruar akorde specifike, është parashikuar nga neni 10 pika 3 e
D.L. 78/2015 i konvertuar nga ligji 125/2015.
Nga 3 Korriku 2017 Komuna e Campi Bisenzio lëshon dokumentin e ri.
Duke ju referuar normave të reja, Kartat e identitetit prej letre nuk mund të lëshohen më.

Kërkesa
Kërkesa mund të paraqitet duke filluar nga 6 muaj para skadencës me modalitetet e mëposhtme:
1. Prenotimi i Kërkesës: me anë të “Axhenda e Ministrisë C.I.E” duke u lidhur me faqen e
internetit https://agendacie.interno.gov.it/logInCittadino.do pas regjistrimit. Ministria ka
vënë në dispozicion këtë sistem prenotimi online për të reduktuar/evituar kohën e pritjes në
sportelet e komunës.
2. Kërkesa në Komunë: direkt në sportelet e Shërbimit Demografik (kati i parë i Pallatit
Komunalë – Sheshi Dante nr.36)
Kjo Komunë ka bërë të mundur të dyja opcionet.
Më me saktësi:
1. Modaliteti “Prenotimi i Kërkesës” – të martën paradite - të enjten paradite - të enjten
mbasdite - të premten paradite, zyrat kryejnë kërkesat e bëra me prenotim të bërë me anë
të “Axhenda e Ministrisë C.I.E”. Zyra do të respektojë orarin e prenotimit. Kërkuesi nuk
duhet të tërheqi numrin; do të jetë e mjaftueshme të prezantohet në afërsi të orarit të
prenotuar dhe të tregoj riçevutën e prenotimit që sistemi prodhon në mënyrë automatike
gjatë aktit të prenotimit.
2. Modaliteti “Kërkesa në Komunë” – të hënën paradite – të martën mbasdite – dhe të
mërkurën paradite zyrat kryejn lëshimin e kërkesave pa prenotim. Në këtë rast kërkuesi
duhet të tërheqi numrin dhe të respektojë rradhën e mundshme.
Për të miturit, të cilët nuk i është e lejuar, nuk janë të aftë ose janë përfitues të një administratori
mbështetës, kërkesa dërgohet nga personi që ka tutelën ose kujdestarinë.

Ç’farë nevojitet në momentin kur bëhet kërkesa
Operatorit të sportelit duhet ti dorëzohet 1 foto format pashaporte e kohëve të fundit dhe një
dokument (pashaportë; patentë për drejtimin e automjeteve, patentë për drejtimin e varkave, liçencë
për mbajtjen e armëve, teserat e njohjes të lëshuara nga një administratë e Shtetit, mjafton të jenë
me fotografi dhe vulë ose me një shenj tjetër ekuivalent).

Më pas fotografia do të kthehet.
Dokumenti i të miturit
Nuk është e mundur në asnjë rast të lëshohet dokumenti i identitetit i një të mituri pa
prezencën e tji.




Kërkesa duhet të prezantohet nga personi i cili ushtron fuqinë prindërore ndaj të miturit.
Lëshimi është i mundur me anë të konsensusit të të dy prindërve.
Prindëri i cili nuk mund të jetë i pranishëm mund të lëshojë aktin e konsensusit duke
përdorur modularin në fund të këtij paragrafi

Modulari i kosensusit

Proçesi i lëshimit
Lëshimi i kartës së identitetit elektronike i është rezervuar Ministrisë së Brendshme.
Tek sportelet komunale kryen eskluzivisht proçedurat informatike të nevojshme për lëshimin e vetë
dokumentit (marrja e firmës dixhitale, skanimi i fotografisë, marrja e deklarimeve në lidhje me
dhurimin e organeve etj…)
Dorëzimi kryhet me anë të postës me rekomande brenda gjashtë ditëve pune nga data e kërkesës në
adresën e treguar nga qytetari.
Nga ana fizike C.I.E është e paisur me një mikroproçesorë për të memorizuar informacionet e
nevojshme për verifikimin e identitetit të pronarit, përfshirë dhe elementet biometrikë parësorë
(fotografia) dhe dytësorë (gjurmët e gishtave).
Theksojmë që karta e identitetit elektronike mund të përdoret për pranimin në shërbimet publike.
Zyra e gjëndjes civile do ti lëshojë kërkuesit pjesën e parë të një kodi pin dhe një kodi puk. Dy
pjesët e tjera finale të kodeve do të jenë kontekstuale në momentin e lëshimit të materialeve të
dokumentave.

Vlefshmëria
Vlefshmëria e dokumentit nuk ka pësuar ndryshime duke u krahasuar me modelin prej letre:




10 vjet për personat në moshë madhore;
5 vjet për të miturit të përfshirë nga mosha tre deri në 18 vjeç;
3 vjet për të miturit nën moshën tre vjeç

CIE dhe përjashtime
Si është theksuar më sipër, karta e identitetit prej letre nuk mund të lëshohet më.
M.gj.th ligjvënësi ka parashikuar përjashtimet e mëposhtme:

1. Motive shëndetsore: është rasti i kërkuesit i cili për arsyje objektive nuk mund të paraqitet
në zyra për të kryer proçedurat përgatitore për lëshimin.
2. Motive udhëtimi - nisje e pashmangshme – pamundësi për të pritur kohët teknike të
nevojshme për lëshimin: kërkuesi duhet të prezantojë dokumentacionin në të cilin shfaqet
nevojshmëria për tu larguar me urgjencë ekstreme jasht shtetit (kopja e biletës, prenotimi
ose dokumentacion tjetër i vlefshëm) duke paraqitur denoncimin e mundshëm te
autoritetet e sigurisë publike në rast humbje ose vjedhje të dokumentit të mëparshëm të
disponushëm.
3. Marrja pjesë në një garë publike ose konkurs publik me një afat të shkurtër skadence.
I interesuari duhet të deklarojë për çfarë lloj proçedure bëhet fjalë urgjenca për lëshimin e
dokumentit të identitrtit prej letre.
Vetëm në ipotizimet e përshkruara është e lejushme lëshimi i kartës së identitetit prej letre. Si në të
kaluarën nevojiten 3 fotografi format pashaporte të bëra kohët e fundit, së bashku me një
dokument tjetër identifikimi.

Karakteristikat e fotografive
Fotografitë e bëra për lëshimin e dokumentit të identitetit duhet ti përgjigjen kritereve të
parashikuara nga Ministria e Brendshme.
Sjellim linkun e referimit me karakteristikat e kërkuara.

Mundësia për tu shprehur në lidhje me dhurimin e organeve
C.I.E e re parashikon kontekstualisht mundësinë për nështetasin në moshë madhore të japë
konsensusin ose mohimin e dhurimit të organeve dhe/ose indet në rast vdekje.
Kërkuesi,në momentin e kërkesës së C.I.E, mundet gjithashtu të shtyj zgjedhjen, duke e shtyrë në
një moment në vazhdim ku mund të shpreh vedndosmërinë e tji në këtë drejtim.
Këshillohet të merren të gjitha informacionet e nevojshme për të sqaruar dyshime dhe pyetje në
lidhje me këtë temë, në qëndrat sanitare ose duke biseduar me mjekun e familjes. Zyrat civile në
fakt nuk munden të japin shpjegime mjekësore. Është e nevojshme të preçizojmë që është
gjithmonë e mundur të ndyshohet ide për dhurimin sepse është e vlefshme lëshimi i deklaratës së
fundit në baz të radhës së kohës. Në këtë rast do të jetë e nevojshme ti drejtoheni Qëndrës
Shëndetsore-

Nënshtetasit jo komunitarë
Nënshtetasit jo komunitarë duhet të prezantojnë gjithashtu:
lejen e qëndrimit të vlefshme ose kopjen e lejes së qëndrimit të skaduar me origjinalen e riçevutës e
cila dëshmon që është kryer kërkesa për rinovimin dhe është paraqitur përpara skadimit të lejes së
qëndrimit ose brenda gjashtëdhjet ditëve nga skadenca e të njëjtës.

Bllokimi i Kartës së Identitetit Elektronike në rast humbje ose
vjedhje
Humbja ose vjedhja e dokumentit i cili është i vlefshëm duhet të denoncohet te Karabinierët ose në
Kuesturë ose në Komisariatin e P.S.
Prishja (e modelit prej letre ose elektronik) nevojit denoncimin vetëm në rast kur nuk është e
mundur të shfaqen pjesët e mbetura të dokumentit nga të cilat mund të identifikohen ekstremet.
Për të kërkuar blokimin e CIE është e nevojshme të kontaktoni numrin 800263388 duke ofruar të
dhënat e mëposhtme:





emër dhe mbiemër
kodin fiskal
numrin e CIE n,q,f është i disponushëm
ekstremet e dononcimit të prezantuar te Forcat e Rendit

Kostet dhe mënyrat e pagesës
Për lëshimin dhe për rinovimin e kartës së identitetit elektronike është parashikuar pagesa e një
takse ministrore prej 16,79 eurosh, plus e drejta komunale fikse prej 5,16 eurosh dhe e drejta e
sekretaris komunale prej 0,26 eurosh, për një totale euro 22,21.
Shuma do të inkasohet nga Komuna, në kesh në sportel.

Normativa











D.L. 78/2015 "Dispozitat urgjente në lidhje me entet lokale", i kthyer në ligj me 6
Gusht2015, n. 125;
Dekreti i Ministrisë Brendshme të 23 Djetorit 2015, i publikuar te Gazeta Zyrtare e
30.12.2015;
Neni. 5 D. Lgs. 7 mars 2005, n. 82 "Kodi civil i administratës dixhitale";
Neni. 3 T.U.L.P.S.;
Neni. 291 pika 3 i Dekretit 6.5.1940 n. 635;D.P.R. 6/8/1974 n. 649;
Neni. 31 L.133/2008;Qarkullorja n. 10/2016 – Ministria e Brendshme – Karta e Identitetit
elektronike e re;
Qarkullorja n. 11/2016 – Ministia e Brendshme – Udhëzime të mëtejshme
Ulteriori indicazioni p in ordine all'emissione della nuova CIE.
R l in ordine all'emissione della nuova CIE.
Shimin e CIE s in ordine all'emissione della nuova CIE së re.

