
 
                    

                                                                

                                        

AVVISO AGLI UTENTI 

 

Si comunica  che  tutte le informazioni in merito al rilascio 

dei visti e ai  servizi consolari erogati da questo Consolato 

Generale, incluse le procedure per le preiscrizioni 

universitarie degli studenti per l’anno accademico  2022-

2023,  sono reperibili sul sito istituzionale al seguente 

indirizzo : www.consvalona.esteri.it  

 

 

Sullo stesso sito sono altresì indicati gli indirizzi di posta 

elettronica dedicati all’utenza ai quali rivolgersi per 

eventuali informazioni aggiuntive e il link al portale 

PRENOT@MI, dove è possibile prenotare un appuntamento 

per i servizi consolari, sempre a titolo gratuito. 

  

 

Si segnala che questo Consolato Generale non si avvale 

di Agenzie di servizi o soggetti esterni, ancorchè posti 

nelle vicinanze del Consolato, delegati a  fornire 

informazioni  e/o agire come intermediari e che la 

valutazione delle pratiche consolari  (visti, dichiarazioni 

di valore, preiscrizioni universitarie, etc.) è di esclusiva 

competenza di questo Consolato Generale. Si invita 

infine l’utenza a segnalare eventuali casi di 

intermediazione non autorizzata. 
 

Valona, 05.7.2022  

 

  

 

NJOFTIM PËR PËRDORUESIT 

 

Me anë të këtij njoftimi ju komunikojmë se të gjitha 

informacionet që kanë të bëjnë me lëshimin e vizave dhe 

shërbimet konsullore të ofruara nga kjo Konsullatë e 

Përgjithshme, përfshirë edhe procedurat për 

pararegjistrimet në universitet të studentëve për vitin 

akademik 2022-2023, gjenden në faqen zyrtare në këtë 

adresë: www.consvalona.esteri.it  

 

Në të njëjtën faqe zyrtare gjithashtu tregohen adresat e 

postës elektronike të dedikuara publikut të cilave mund t’i 

drejtoheni për informacione të mundshme shtesë si dhe 

linku për portalin PRENOT@MI, tek i cili mund të 

prenotohet takimi për shërbimet konsullore, gjithnjë falas. 

 

Ju bëjmë me dije se kjo Konsullatë e Përgjithshme nuk 

bashkëpunon me Agjenci shërbimesh apo subjekte të 

jashtme, edhe pse të ndodhura në afërsi të konsullatës, 

të deleguara për dhënie të informacioneve dhe/apo që 

veprojnë si ndërmjetëse dhe se vlerësimi i praktikave 

konsullore (viza, deklarata vlefshmërie, pararegjistrime 

në universitet, etj.) është në kompetencën  eskluzive të 

kësaj Konsullate të Përgjithshme. Gjithashtu ftojmë 

publikun të sinjalizojë raste të mundshme të 

ndërmjetësimit të paautorizuar. 
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