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I. SITUATA HIDROENERGJETIKE 

Aktualisht, janë në shfrytëzim 7 hidrocentrale të mëdhenj. 
 
Në lumin Drin, janë në funksionim 3 hidrocentrale, me kapaciatet total të instaluar 1350 MW: 
HEC-i Vau i Dejës, HEC-i Fierza, HEC-i Koman.  
Eshtë nënshkruar kontrata koncesionare ndërmjet METE-es dhe Kompanisë Austiake 
« ÖSTERREICHISCHEELEKTRIZITÄTSËIRTSCHAFTS - AKTIENGESELLSCHAFT” për 
ndërtimin e hidrocentralit të ”Ashtës”, mbi Lumin Drin, me kapacitet të instaluar 48,2 MW. Ky 
hidrocentral  është në fazën e ndertimit. Investimi i kontraktuar 3.857.000 Euro. 
Në lumin Mat, janë në shfrytëzim HEC-et ”Ulëz” dhe ”Shkopet”, me kapacitet total të instaluar 
49 MW. 
Në lumin Devoll, para vitit 1990, ka filluar ndërtimi i hidrocentralit të Banjës, mekapacitet të 
projektuar 60 MW. Aty janë kryer vetëm 40% e punimeve dhe më pas punimet janë ndërprerë. 
Aktualisht, është nënshkruar kontrata konçesionare për ndërtimin e kaskadës së hidrocentraleve 
mbi lumin Devoll, ndërmjet METE-es dhe Kompanisë Austriake EVN AG, ku parashikohen 3 
(tre) hidrocentrale Lozhan-Grabovë, Skënderbegas-Çekin e ai i Banjës, me fuqi të instaluar totale 
319 MW dhe prodhim energjie 985.200.000 kwh. Investimi i kontraktuar eshte 2.007.900.000 
Euro. 
Në lumin Vjosa, është duke u ndërtuar hidrocentrali i Kalivacit, me kapacitet të instaluar deri 
100 MW, prodhim energjie 350.000.000 Kwh. Investimi i kontraktuar 129.000.000 Euro 
Në lumin e Bistricës, janë në funksion hidrocentralet “Bistrica I” dhe “Bistrica II”, me kapacitet 
të instaluar 27,5 MW. 
Ne lumin Osum, pritet te nenshkruhet kontrata ndermjet METE-s dhe bashkimit te perkohshem 
te shoqerive «Constructora Quebec » L.T.Da, « Orteng Equipamentos » L.T.Da, « Genosumi » 
Ltd per ndertimin e 8 hidrocentraleve ne lumin Osum me kapacitet total te instaluar 152.2 kW 
dhe Investim total 231.301.024 Euro. 
 

Tabela : Hidrocentralet e mëdhenj të ndërtuar në Shqipëri 

Nr. Emërtimi i Hidrocentralit Fuqia e vendosur 
(KW) 

Prodhimi vjetor i 
energjisë (KWh) 

1. Ulza (Mat) 25.000 120.000.000 

2. Shkopeti (Mat) 24.000 94.000.000 



3. Bistrica I (Sarandë) 22.500 100.000.000 

4. Vau i Dejës (Shkodër) 250.000 1.000.000.000 

5. Fierza (Tropojë) 500.000 1.800.000.000 

6. Komani (Pukë) 600.000 2.000.000.000 

 Gjithsej 1 421.500 5.114.000.000 

 
Hidrocentrale te Vegjël 
Në Shqipëri deri ne vitin 1985 numëroheshin 70 HEC-e të vegjël te ndertuar, me kapacitete nga 
20 KW deri 9200 KW. Nga këto, vetëm 38 janë në gjendje pune, pjesa tjetër janë jashtë 
funksionit.  
Nga tërësia e ketyre HEC-ve të vegjël rezultojnë: 

32 HEC-e  me kontratë koncesionare, me fuqi të instaluar 24,4 MW 
16 HEC-e  janë të privatizuar, me fuqi të instaluar 2,047 MW  
22 HEC-e  janë shtetërorë, me fuqi të instaluar    11,0 MW 

Qëllimi i ndërtimit të këtyre hidrocentraleve ka qenë furnizimi me energji elektrike i zonave të 
thella malore. Këto hidrocentrale janë të tipit me derivacion dhe shfrytëzojnë burimet dhe 
rrjedhjet ujore pranë këtyre zonave.  
 
SITUATA AKTUALE, ECURIA E KONTRATAVE KONCESIONARE 
Pas miratimit të ligjit të koncesioneve në vitin 2006 dhe ngritjes të strukturave përkatëse ju 
kushtua një vëmendje e madhe shfrytëzimit për prodhim energjie elektrike te resurseve ujore të 
vendit tone, duke dhënë me koncesion në formën e ofertave të pa kërkuara një pjesë të mirë të 
kaskadave tona ujore. 
 
Gjate viteve 2007-2011 u paraqiten prane METE rreth 230 projekt-propozime te pakerkuara nga 
investitore private, kryesisht vendas, por edhe te huaj, per te investuar ne sektorin hidroenergjetik 
ne vend.  
 
Nga viti 2002 e deri me sot jane lidhur me METE 118 kontrata koncesionare per ndertimin e 
338 hidrocentraleve, me fuqi totale 1565 MW dhe prodhim vjetor 6.485 TWh (terevatore), 
dhe investime te kontraktuara 3.085 miliard Euro, nga te cilat: 
 
- 107 kontrata jane te formes BOT, per ndertimin e 302 hidrocentraleve te vegjel; 
 (nga te cilat: 3 kontrata te formes BOT  per ndertimin e 6 hidrocentraleve te medhenj) 
- 8 kontrata koncesionare te formes ROT, per rehablitimin e 31 hidrocentraleve ekzistues; 
- 3 Kontrata te formes BOO per ndertimin e 5 hidrocentraleve. 



 
Nga keto  jane lidhur kontratat koncesionare per ndertimin e hidrocentraleve te medhenj: 
 

1. Ne lumin Drin, hidrocentrali i “Ashtes” dhene me koncesion shoqerisë koncesionare 
“Österreichische Elektrizitätsëirtschafts-Aktiengesellschaft”; 

2. Ne lumin Devoll, kaskada e hidrocentraleve dhene me koncesion shoqerise koncesionare 
“EVN AG”; 

3. Ne lumin Vjosa, eshte duke u ndertuar hidrocentrali i Kalivacit, dhene me koncesion 
shoqerise “Kalivac Green Energy”. 

 
Aktualisht, janë vënë në punë: 

• 16 hidrocentrale të rinj, (BOT) me fuqi totale 42 MW, prodhim energjie 202 mil 
KWh, te klasifikuar te vegjel si me poshtë: 

- Hidrocebtrali “Tërvolit”, në rrethin e Gramshit, i cili shfrytëzon ujrat e lumit Holta, me 
fuqitë instaluar 10 MW, prodhim energjie 40 milion Kwh dhe investim te kontraktuar 
325.800.167 leke; 

- Hidrocentrali “Bishnica 2”, i cili shfrytëzon ujrat e përroit të Bishnicës, ne rrethin e 
Pogradecit dhe ka një fuqi të instaluar prej 2,95 MW, prodhim energjie 1.79 mil KWh 
dhe investim te kontraktuar 250 mil leke; 

- Hidrocentrali “Cernaleva”, i cili shfrytezon ujrat e perroit te Borjes, ne rrethin e Kuksit, 
i cili per momentin punon me fuqi 400 kW dhe ne perfundim te plote do te punoje me 
fuqi te instaluar 2,95 MW, prodhim energjie 4,89 mil KWh dhe investim te kontraktuar 
7,79 mil leke. 

- Hidrocentrali “Lubonje” ne rrethin e Korces me fuqi 300 kW, prodhim energjie 1,3 mil 
KWh dhe investim te kontraktuar 39 mil leke. 

- Hidrocentrali “Dishnice” ne rrethin e Korces me fuqi 160 kW, prodhim energjie 800 
mije KWh dhe investim te kontraktuar 15,3 mil leke.  

- Hidrocentrali “Sasaj” ne rrethin e Sarandes me fuqi 5500 kW, prodhim energjie 23 mil 
kWh dhe investim te kontraktuar 9.5 mil dollare.  

- Hidrocentrali “Faqekuq” ne rrethin e Skraparit me fuqi 6400 kW, prodhim energjie 30 
mil  kWh dhe investim te kontraktuar 590 mil leke.  

- Hidrocentrali “Klosi” ne rrethin e Mirdites me fuqi 1519 kW, prodhim energjie 5.1 mil 
kWh dhe investim te kontraktuar 96.5 mil leke.  

- Hidrocentrali “Carshove” ne rrethin e Skraparit me fuqi  1200 kw, dhe prodhim energjie 
6.3 miljon kWh dhe investim te kontraktuar prej 83.5 mil leke. 

- Hidrocentrali “Belesova” ne rrethin e Beratit me fuqi  150 kw, dhe prodhim energjie 670 
mije kWh dhe investim te kontraktuar prej 15 mil lek. 

- Hidrocentrali “Peshku” ne rrethin e  Bulqizes me fuqi 1900 kw, dhe prodhim energjie 
11.5 miljon kWh dhe investim te kontraktuar prej 188 mil leke. 



- Hidrocentrali “Sllabinja” ne rrethin e  Pogradecit me fuqi  9300 kw, dhe prodhim 
energjie 50 miljon kWh dhe investim te vkontraktuar prej 1.290 mil leke. 

- Hidrocentrali “Picar 1” ne rrethin e  Gjirokastres me 200 kw, dhe prodhim 1.2 miljon 
kWh dhe investim te kontraktuar 35.5 mil leke. 

- Hidrocentrali “Fterre” ne rrethin e  Sarandes me fuqi 1000 kw, e prodhim energjie 6.3 
miljon Kwh dhe investim te kontraktuar 220 mil leke. 

- Hidrocentrali “Dardhe 1” ne rrethin e Pukes me fuqi 2500 kw, e prodhim energjie 21.7 
miljon kWh dhe investim te kontraktuar 908 mil leke. 

- Hidrocentrali “Qafzez” ne rrethin e  Korces me fuqi 400 kw, e prodhim energjie 2.8 
miljon kWh dhe investim te kontraktuar prej 52 mil leke. 

 
• 29 hidrocentrale te formes ROT (Reabilitim i HEC-eve te vjeter) ) me fuqi totale 31,4 

MW, prodhim energjie 119,9 mil KWh dhe investim te kontraktuar 29,6 milion 
Euro. 

• Kane filluar punimet ndertimore ne 52 hidrocentrale, ne 35 prej te cileve ecuria e 
punimeve eshte e kenaqshme dhe deri ne fund te vitit 2012, pritet te vihen ne pune 6 
hidrocentrale te tjere me fuqi totale te instaluar 70 MW, prodhim energjie 262 mil KWh 
dhe investim te kontraktuar 22 milion Euro. 
 

Zona te lira per investime 
Hapësira të lira të mundshme për investime në fushën hidroenergjitike mbeten në: 
- lumin Drin, (ndertimi i hidrocentralit te Skavices, i cili mendohet te kete kapacitet 350 MW)  
- lumin Vjosa, (po sipas studimit te Sogreah ketu mund te arrihet nje kapacitet 428 MW) 
- lumin Erzen. 
 
 


