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1. Qëllimi 
 
Ky dokument përshkruan politikën e Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit në 
lidhje me vlerësimin e organeve të vlerësimit të konformitetit si laboratorët 
testues, mjekësorë, kalibrues, organizmave certifikues të sistemeve të menaxhimit, 
produkteve dhe personelit, organizmave inspektues, organizatorëve të PT/ILC dhe 
prodhuesve të materialeve referuese të certifikuara. 
 
2. Referimet 
 
ISO/IEC 17011 “Kërkesa të përgjithshme për organizmat e akreditimit që 
akreditojnë organizmat e vlerësimit të konformitetit”, paragrafi 7.3.1 
 
3. Kriteret e vlerësimit 
 
Kriteret e vlerësimit të cilat përdoren për vlerësimin e kompetencës teknike të 
organizmave të vlerësimit të konformitetit janë: 
 

Nr Tipi i trupës Standardi Dokumenta të  
EA/ILAC/IAF 

1 Laboratorë testues S SH ISO/IEC 
17025:2005 

 
ILAC P 10,  ILAC P 9, 
ILAC G17, ILAC G 24 
  

2 Laboratorë kalibrues S SH ISO/IEC 
17025:2005 

EA-4/02:2013, ILAC 
P14, ILAC G 24, ILAC P 
10 

3 Laboratorë mjekësorë S SH ISO 
15189:2012 

ILAC G 26 
EA 4/17 

4 Trupa inspektues S SH ISO 
17020:2012 

ILAC P 15:07   

5 Trupa  Certifikues të 
sistemeve të menaxhimit të 
cilësisë 

ISO/IEC 17021-
1:2015 dhe ISO/IEC 
TS 17021-3:2013 
dhe ISO/IEC 17021-
3:2017 

IAF MD 1 
IAF MD 2 
IAF MD 3 
IAF MD 4 
IAF MD 5 
IAF MD 10 
IAF MD 11  
IAF MD 12 
IAF MD 13 
IAF MD 15,  
IAF MD 17 
IAF MD 19 
EA 7/04:2010 

6 Trupa certifikuese të 
produktit 

S SH ISO/IEC 
17065:2012 

EA 6/02 
EA: 6/04 

http://www.european-accreditation.org/publication/ea-4-02-m
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7 Trupa certifikuese të 
personit 

S SH ISO/IEC 
17024:2012 
 

 
 

8 Organizatorë të PT/ILC  ISO/IEC 
17043:2010 

ILAC P 13:2010 

9 Prodhues të CRM  ISO Guide 
34:2000 dhe ISO 
17034:2016  

 

10 Trupa certifikuese të 
sistemeve të sigurisë 
ushqimore  

S SH ISO/IEC 
17021-1:2015 dhe 
ISO/TS 22003:2013 
 

IAF MD 1 
IAF MD 2 
IAF MD 3 
IAF MD 4 
IAF MD 10 
IAF MD 11 
IAF MD 15,  
IAF MD 16 
IAF MD 17 
 
IAF MD 19 
 

 Trupa certifikuese të 
sistemeve të menaxhimit të 
pajisjeve mjekësore 

ISO 13485:2009 dhe 
ISO 13485:2016 

IAF MD 1 
IAF MD 2 
IAF MD 3 
IAF MD 4 
IAF MD 8 
IAF MD 9 
IAF MD 10 
IAF MD 11 
IAF MD 12 
IAF MD 15 
IAF MD 17 
IAF MD 19 
 
 

 Trupa certifikuese të 
sistemeve të menaxhimit të 
vazhdimësisë së biznesit 

ISO/IEC 
22301:2012 

IAF MD 1 
IAF MD 2 
IAF MD 3 
IAF MD 4 
IAF MD 10 
IAF MD 11 
IAF MD 12 
IAF MD 15 
IAF MD 17 
IAF MD 19 
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11 Trupa certifikuese të 
sistemeve të sigurisë së 
shëndetit në punë 

OHSAS 18001:2007  IAF MD 1 
IAF MD 2 
IAF MD 3 
IAF MD 4 
IAF MD 10 
IAF MD 11 
IAF MD 12 
IAF MD 15 
IAF MD 17 
IAF MD 19 
 

12 Trupa certifikuese të 
sistemeve te menaxhimit të 
teknlogjise se information 

ISO/IEC 20000-1: 
2011 

IAF MD 1 
IAF MD 2 
IAF MD 3 
IAF MD 4 
IAF MD 10 
IAF MD 11 
IAF MD 12 
IAF MD 15 
IAF MD 17 
IAF MD 18 
IAF MD 19 
 

11 Trupa certifikues të  
sistemeve të mjedisit 

S SH ISO/IEC 
17021-1:2015 dhe 
ISO/IEC TS 17021-
2:2012 dhe ISO/IEC 
17021-2:2016 

IAF MD 1 
IAF MD 2 
IAF MD 3 
IAF MD 4 
IAF MD 10 
IAF MD 11 
IAF MD 12 
IAF MD 15 
IAF MD 17 
IAF MD 19 
 

12 Trupa certifikues të 
sistemeve të energjisë 

S SH ISO/IEC 
17021-1:2015 dhe 
ISO/TS 50003:2014 

IAF MD 1 
IAF MD 2 
IAF MD 3 
IAF MD 4 
IAF MD 10 
IAF MD 11 
IAF MD 12 
IAF MD 15 
IAF MD 17 
IAF MD 19 
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13 Trupa certifikues të 
sistemeve të menaxhimit të 
sigurisë së informacionit 

S SH ISO/IEC 
17021-1:2015 dhe 
ISO/IEC 
27006:2011 dhe 
ISO/IEC 
27006:2015 

IAF MD 1 
IAF MD 2 
IAF MD 3 
IAF MD 4 
IAF MD 10 
IAF MD 11 
IAF MD 12 
IAF MD 15 
IAF MD 17 
IAF MD 19 

 
Për qëllimin e vlerësimit dhe demostrimit të vazhdueshëm të kompetencës teknike 
nga ana e organeve të vlerësimit të konformitetit të cilët kanë marrë statusin e 
akreditimit fillestar, DPA do të organizojë vizitën mbikëqyrëse të parë 6 muaj nga 
data e dhënies së akreditimit. Për organet e riakredituar mbikëqyrja e parë do të 
zhvillohet një vit pas dhënies së riakreditimit.  
Për organizmat me shumë vendndodhje, në vlerësimin fillestar do të vlerësohen të 
gjitha vendndodhjet pwrfshirw edhe personelin e vendosur ku janw kryer dhe/ose 
menaxhuar aktivitete kycedhe/ose mbahen rregjistrime. OVK tw cilat kanë 
statusin e akreditimit fillestar (që sapo janë akredituar) nuk mund të kërkojnë 
zgjerim të fushës së akreditimit deri në mbikëqyrjen e parë. OVK e akredituara 
nuk mund të kërkojnë zgjerim të akreditimit pas organizimit të vizitës 
mbikëqyrëse të rradhës derisa të jetë marrë vendimi i mirëmbajtjes së akreditimit.   
Nwse OVK e akredituar nuk ka kryer veprimtari tw vlerwsimit tw konformitetit 
(brenda fushws sw akreditimit) nw pwrgjithwsi pwr njw periudhw kohore mw 
shumw se njw vit ose njw vlerwsim konformiteti tw caktuar pwr njw periudhw 
kohore mw shumw se dy vjet (me pwrjashtim tw rasteve kur kjo parashikohet nw 
dokumentat referuese) Drejtoria e Pwrgjithshme e Akreditimit ka tw drejtw tw 
filloj procedurwn e pezullimit.   
 
3.2 Përdorimi i dëshmisë gjatë vlerësimit në vend.  

Gjatë ciklit katër vjecar të akreditimit të gjitha analizat dhe shërbimet e akredituara 
duhet të dëshmohen gjatë procesit të vlerësimit dhe mbikqyrjes.  
  
Numri orientues i dëshmive në rastin e akreditimit fillestar të laboratorëve do të jetë 
në varësi të numrit të analizave.  
 
Numri i analizave të kërkuara për tu 
akredituar 

Numri i dëshmive të rekomanduara në 
vizitën e parë vlerësuese 

Deri në 10 analiza   70% e analizave 
Nga 11-20 analiza   50% e analizave 
Nga 21-50 analiza   40% e analizave 
Nga 51-100 analiza   30% e analizave  
Mbi 100 analiza   25% e analizave 
 



 
  

 

Tel +355 4 22 69097 
+355 4 22 69325 
Fax 
E-Mail: info@dpa.gov.al 

 
Politika e vlerësimit 

 

Kodi  DA-PO-002 
 

Rishikim nr 6 
Dt; 20.06.2017 
 

Faqe 5 nga 9    

Pjesa tjetër e analizave të cilat nuk janë vlerësuar gjatë vizitës së parë vlerësuese do të 
dëshmohet gjatë vizitave mbikqyrëse, duke siguruar qe  grupi vlerësues të dëshmojë 
një numër përfaqësues  të mostrave për të siguruar vlerësim të përshtatshëm të 
kompetencës së OVK. 
 
Për shërbimet nga organizmat certifikues dhe inspektues numri i dëshmive të 
rekomanduara do të jetë 50-100% të listës së shërbimeve për të cilat kërkohet 
akreditim nga organizmi i vlerësimit të konformitetit. Numri nuk do te varet nga fusha 
e akreditimit por nga vleresuesit teknik, inspektoret apo kontrolloret e perfshire ne 
inspektim. 
Përzgjedhja e listës së analizave apo shërbimeve të cilat do të dëshmohen do të bëhet 
nga vlerësuesit teknik në bashkëpunim me kryevlerësuesin. Kriteret që do të kihen 
paarsysh në përzgjedhje janë të paktën: 
 

1. Rëndësia dhe kompleksiteti i shërbimit  
2. Personat që janë autorizuar për ta kryer atë 
3. Kushtet mjedisore dhe metodat e përzgjedhura për kryerjen e shërbimit  
4. Pjesëmarrje jo e sukseshme në krahasime ndërlaboratorike 
5. Ndryshim i stafit, metodës, kushteve mjedisore 
6. Grupimi i analizave 
7. Vendndodhjet e shumta ku kryhen aktivitetet bazë. (në rastet e organizmave 

me shumë vendndodhje) 
 

 
3.3 Akreditimi i opinioneve dhe interpretimeve 
 
Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit njeh dhe kryen akreditimin e opinioneve dhe 
interpretimeve apo zgjerimin e akreditimit per opinione dhe interpretime, në përputhje 
me ISO/IEC 17025.  Nuk lejohet akreditimi i opinioneve dhe interpretimeve si një 
aktivitet më vete. Eshtë përgjegjësi e laboratorit (politika e tij) nëse do të bëj 
interpretime të rezultateve të marra nga konsumatori apo jo. Kjo pikë tregohet qartë 
në fushën e akreditimit. 
 
Nëse laboratori kërkon që të akreditohet për dhënien e opinioneve dhe interpretimeve 
ai duhet të dorëzojë pranë DPA të gjithë dokumentacionin në lidhje me opinionet dhe 
interpretimet si cdo dokumentacion tjetër që kërkohet për akreditim. Në planin e 
vlerësimit do të zërë vend edhe vlerësimi për opinionet dhe interpretimet i cli do të 
kryhet nga vlerësuesit teknik. 
Laboratorit i kërkohet të ketë procedurë për përshkrimin e gjithë procesit të përfshirjes 
së opinioneve dhe interpretimeve në raportin e testimit apo certifikatën e kalibrimit. 
Është përgjegjësi e laboratorit të vendosë nëse do të bëjë interpretime të rezultateve. 
Është përgjegjësi e laboratorit të kërkojë ose jo akreditim për interpretime dhe 
opinione. Ky vendim i laboratorit duhet të deklarohet në dokumentacionin e sistemit 
të menaxhimit të tij. 
Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit i kërkon laboratorit të ketë të përcaktuar 
kriteret që duhet të plotësojnë personat e autorizuar për shprehjen e interpretimit dhe 
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opinionit. Laboratori duhet të ketë rregjistrime të kualifikimit, eksperiencës trajnimit, 
autorizimit. 
 
3.4 Përfshirja e opinioneve dhe interpretimeve në raportin e testimit 
Konsumatorët e laboratorëve të akredituar mund të kërkojnë përfshirjen e opinioneve 
dhe interpretimeve në raportet e testimit të cilat janë me simbolin e akreditimit. Në 
përputhje me paragrafin 5.10.5 të standardit S SH ISO /IEC 17025:2005 laboratori 
mund të përfshijë opinionet dhe intepretimet në raportin e testimit nëse: 
 

1. Nëse laboratori është i akredituar për dhënien e opinioneve dhe intepretimeve 
të cilat kërkohen nga konsumatori 

2. Nëse opinioni dhe interpretimi është bazuar në rezultate që kanë rrjedhur nga 
kryerja e analizave për të cilat laboratori është i akredituar me metodën për të 
cilën është akredituar. 

 
Nëse laboratori nuk është i akredituar për dhënien e opinioneve dhe interpretimeve 
dhënia e tyre duhet të bëhet në një raport më vete dhe jo së bashku me rezultatet e 
marra nga analizat për të cilat laboratori është akredituar.  
 
 
3.5 Akreditimi i organizmave që kryejnë vetëm marrje mostre apo përpunim të 
mostrës.  
Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në përputhje me rekomandimet e EA përcakton 
që të dy standardet ISO/IEC 17025 dhe ISO/IEC 17020 janë të përshtatshëm si 
standarde të akreditimit për marrjen e mostrave si një aktivitet më vete. Standardi 
ISO/IEC 17025 përmban një paragraf të vecantë për marrjen e mostrave, kështu që ai 
mund të përdoret lehtësisht për akreditimin e marrjes së mostrave si një aktivitet më 
vete. Edhe nëse OVK e shikon të përshtatshme që standardi për akreditim të marrjes 
së mostrave të jetë ISO/IEC 17020, kriteret që përmban standardi ISO/IEC 17025 në 
lidhje me marrjen e mostrave do të përfshihen në vlerësim.  
Nëse laboratori kërkon që të akreditohet për marrjen e mostrave, ai duhet të dorëzojë 
pranë DPA të gjithë dokumentacionin në lidhje me marrjen e mostrave si cdo 
dokumentacion tjetër që kërkohet për akreditim. Në planin e vlerësimit do të zërë 
vend edhe vlerësimi për marrjen e mostrave i cli do të kryhet nga vlerësuesit teknik. 
 

4. Vlerësimi 
 

4.1 Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit duhet të ofrojë shërbimin e akreditimit 
me profesionalizëm, integritet dhe në mënyrë të përshtatshme. 

 
4.2 Vlerësimi bazohet në kriteret e vendosura në pikën 3. 

 
4.3 Në mënyrë që shërbimi i akreditimit të kryhet me cilësinë e duhur grupi i 

vlerësimit duhet të plotësojë kërkesat e kodit të përcaktuara në pikën 5. Grupi i 
vlerësimit përbëhet nga kryevlerësuesi, vlerësuesit teknik dhe ekspertët. Numri 
i vlerësuesve teknik përcaktohet në varësi të numrit të fushave për të cilat 
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kërkohet akreditim dhe numrit të shërbimeve për të cilat kërkohet akreditim. 
Ekspertët përdoren për fusha shumë të ngushta të vlerësimit duke u bazuar në 
komptencën e tyre teknike. Në grupin e  vlerësimit mund të përfshihen edhe 
vëzhgues të cilët janë të autorizuar nga DPA. Numri i vëzhguesve nuk duhet të 
jetë më i madh se dy për cdo vizitë vlerësuese.  

 
4.4 Kërkesat e kodit të vlersuesve (shih pika 5) duhet të plotësohen nga vlerësuesit 

gjatë kohës së kryerjes së vizitave vlerësuese/mbikqyrëse/rivlerësuese në 
organizma. 

 
4.5 Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit ka të drejtën të kryejë vizita shtese të 

palajmëruara për të monitoruar efektivitetin e zbatimit të sistemit të 
menaxhimit të organizmave të vlerësimit të konformitetit. Vizitat shtesë të 
palajmëruara nuk janë të lidhura me ankesat apo ndryshimet që mund të 
ndodhin në OVK dhe që mund të ndikojnë në përputhshmërinë e sistemit të 
menaxhimit me kërkesat e standardeve. Nëse OVK ndryshojnë ambjentet, 
personelin, pajisjet apo cdo ndryshim tjetër që ndikon përputhshmërinë e 
sistemit me kërkesat e standardeve atëherë DPA ka të drejtë të kryej vizitë 
shtesë.  

4.6 Në rastin e organeve me shumë vendndodhje, DPA do të sigurojë që cdo 
vendndodhje e përfshirë në fushën e aplikimit/ akreditimit të vlerësohet gjatë 
vizitës vlerësuese fillestare si edhe në mbikëqyrjet dhe në riakreditim. Cdo 
vendndodhje duhet të vlerësohet të paktën një herë gjatë ciklit katërvjecar të 
vlefshmërisë së akreditimit.  Grupi i vlerësimit duhet të përgatisë planin e 
mbikëqyrjeve/riakreditimit ku të përfshihen edhe detaje në lidhje me 
përzgjidhjen e vendndodhjeve dhe të dokumentojë ku kryhen aktivitetet kyce 
dhe sesi janë përzgjedhur vendndodhjet që do të vlerësohen.   
 

4.7 Grupi i vlerësimit llogarit kohën e nevojshme për vlerësim duke marrë parasysh 
pikat e mëposhtme:  

 
• Numrin e testeve/kalibrimeve/certifikime/inspektimeve në fushën e aplikimit 

dhe të akreditimit.  
• Numrin e testeve/kalibrimeve /kalibrimeve/certifikimeve/inspektimeve qe do 

të vlerësohen me dëshmi.  
• Numrin e testeve/kalibrimeve /kalibrimeve/certifikimeve/inspektimeve që do 

t’I nënshtrohen vlerësimit vertikal.  
• Kohëzgjatja dhe shkalla e vështirësisë së testimeve/ 

/kalibrimeve/certifikimeve/inspektimeve. 
• Numri i vendndodhjeve (në rastin e OVK me shumë vendndodhje). 
• Nëse laboratori kryen edhe marrje të mostrës. 

 
4.8 Grupi i vlerësimit përgatit planet e vlerësimit për të gjithë periudhën e 
akreditimit. Ky plan përfshin gjithashtu edhe vlerësimet me dëshmi dhe ato 
vertikale. Plani i mbikëqyrjeve është subjekt i ndryshimeve nëse në OVK ndodhin 
ndryshime të tilla si stafi, ambjentet, reduktimi/zgjerimi i fushës së akreditimit, 
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ndryshime në metoda/standard, funksionimin jo i mirë i OVK, pjesëmarrje jo e 
mirë në krahasime ndërlaboratorike, ankesat, ndryshime të pajisjeve dhe 
aparaturave.   

 
 
5. Kodi i vlerësuesve 
 

5.1 Vlerësuesi duhet të jetë i ndërgjegjshëm që prezanton Drejtorinë e Përgjithshme 
të  Akreditimit dhe të kryej vlerësimin në përputhje të plotë me kriteret e 
vendosura nga DPA.  

 
5.2 Çdo sqarim në lidhje me polikat dhe procedurat e DPA duhet të kerkohen 

drejtpërdrejt në DPA. Nëse sqarimet janë të domosdoshme gjatë vizitave 
vlerësuese  ato duhet të bëhen vetëm me përfaqësuesin e DPA dhe pa praninë e 
perfaqësuesve të organizmit që po vlerësohet.  

 
5.3 Duhet të komunikojë në mënyrë profesionale, miqësore dhe të kontrolluar me 

stafin e organizmit që vlerësohet dhe me grupin e vlerësimit.  
 

5.4 Duhet të prezantojë gjetjet dhe moskonformitetet në mënyrë të qetë dhe të 
arsyetuara. 

 
5.5 Çdo mosmarrëveshje me stafin e organizmit që vlerësohet duhet të zgjidhet më 

qetësi dhe në mënyrë të arsyeshme. Në rast moszgjidhjeje vlerësuesi duhet t’i 
shpjegojë organizmit procedurën e apelimeve të DPA. 

 
5.6 Duhet të ketë parasysh se nëse jep këshilla ato nuk duhet të kalojnë në 

konsulencë. 
 

5.7 Duhet të ketë parasysh kohën e planifikuar për vizitën vlerësuese duke e 
menaxhuar atë sipas planit. Nëse shikohet e arsyeshme zgjatja e kohës së 
vlerësimit kjo do të arrihet vetëm në konsultim me stafin e organizmit që 
vlerësohet. 

 
5.8 Duhet të ketë parasysh që qëllimi i vizitës është të vlerësojë kompetencën 

teknike të organizmave të vlerësimit të konformitetit. Vizita vlerësuese nuk 
duhet të përdoret për të treguar kompetencën dhe njohuritë e vlerësuesve. 

 
5.9 Duhet të jenë të vëmendshëm.  
 

5.10 Nuk duhet të kontaktojnë, për probleme akreditimi, me organizmin e 
vlerësimit të konformitetit përvec gjatë vizitës vlerësuese ose pa marrë leje me 
shkrim nga  DPA. 
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5.11 Nuk duhet të pranojnë avantazhe nga marrëdhëniet e tyre me klientët duke 
përfshirë edhe pranimin e dhuratave, komisioneve, uljeve apo ndonje përfitim 
tjetër nga organizmi i vleresimit të konformitetit që është vlerësuar.  

 
5.12 Duhet të zbatojnë të gjitha afatet e përcaktuara nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Akreditimit për dorëzimin e raporteve dhe formave. Të ruajë në mënyrë të 
besueshme dhe të fshehtë të gjithë dokumentacionin e marrë nga DPA dhe të 
kërkojë lejen e DPA nëse vlerësuesit i duhet të fotokopjojë ose riprodhojë 
dokumenta të DPA ose dokumenta të marra nga DPA.  

 
5.13 Të trajtojë konfidencial cdo informacion që përfshihet në dokumetat e marra 

gjatë kryerjes së detyrës për DPA dhe nuk duhet ta shërndajë një informacion të 
tillë tek asnjë person tjëtër apo organizatë (duke përfshirë edhe stafin e tij) as 
tani dhe as në të ardhmen pa autorizimin me shkrim të DPA dhe organizatës e 
cila është vlerësuar.  

 
5.14 Të mos ta përdorë informacionin e marrë nga vlerësimi as për qëllime 

personale. 
 

5.15 Të mos pranojnë ftesa për të folur në emër të DPA ose edhe të përfaqësojë 
DPA pa pranimin paraprak të DPA-së.  
 

5.16 Ekspertët e DPA kanë të njëjtat detyrime si vlerësuesit teknik dhe plotësojnë 
kërkesat e pikës 5 të kësaj politike. 
 

5.17 Vëzhguesit e DPA duhet të caktohen nga lista e personave që janë caktuar të 
plotësojnë orët e vlerësimit sipas rekomandimit, sipas procedurës DA-PM-002.  
 

5.18 Vëzhguesit nuk kanë të drejtë të kryejnë vlerësim, të japin 
mendimin/sygjerimin e tyre gjatë vizitave vlerësuese. 
 

5.19 Vëzhguesit duhet të ruajnë konfidencial të gjithë informacionin e marrë dhe 
nuk duhet ta shërndajnë një informacion të tillë tek asnjë person tjëtër apo 
organizatë (duke përfshirë edhe organizatën apo stafin e tij) as tani dhe as në të 
ardhmen pa autorizimin me shkrim të DPA dhe organizatës e cila është 
vlerësuar. Nuk kanë të drejtë ta përdorin informacionin as për qëllime personale 
 

5.20 Vëzhguesit nuk duhet të pranojnë ftesa për të folur në emër të DPA ose edhe të 
përfaqësojë DPA pa pranimin paraprak të DPA-së 

 
 

Data:20.06.2017            Drejtori i Përgjithshëm 
          Armond HALEBI 

 
 
 


