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Politika në lidhje me ndryshimet në kriteret e akreditimit, me zgjerimin e
veprimtarisë së DPA dhe fushat fleksible

1. Qëllimi
Ky dokument përshkruan politikën e Drejtorisë së Përgjithëshme të Akreditimit
(DPA) në lidhje me ndryshimet në kriteret dhe bazën e akreditimit. Gjithashtu
përshkruan edhe politikën e DPA për zgjerimin e veprimtarisë së saj në drejtim të
ofrimit të shërbimit të akreditimit të gjithë palëve të interesuara.
2. Referimet
Ligji nr. 116/2014 „Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në
Republikën e Shqipërisë”.
S SH ISO/IEC 17011, paragrafi 7.1.1

Në përputhje me përkufizimin e akreditimit të dhënë në nenin 3 të ligjit nr. 116/2014 „Për
akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë„ ,
akreditimi bazohet në standardet e harmonizuara dhe sipas rastit, çdo kërkesë shtesë,
përfshirë ato të vendosura në skemat përkatëse sektoriale, për kryerjen e një
veprimtarie specifike të vlerësimit të konformitetit.
Bazuar në nenin 7.1.1 të standardit S SH ISO/IEC 17011 kërkohet që kërkesat e
përgjithshme për akreditimin e OVK duhet të jenë ato të përshkruara në dokumentat
normative të tilla si standardet ISO/IEC dhe udhëzuesit për funksionimin e OVK-ve.
1 Politika mbi ndryshimet në kriteret e akreditimit
DPA do të bëjë të gjitha përpjekjet për t’ju informuar sa më shpejt që është e mundur për
ndryshimet e standardeve apo kërkesave të vecanta të tyre. Gjithashtu ajo do të jetë e
ndërgjegjshme për cdo ndryshim në udhëzuesit apo dokumentat e tjera të lëshuara nga
EA, ILAC dhe IAF. Ajo do të zbatojë të gjitha rekomandimet e organizmave të
sipërpërmendura.
DPA do të pasqyrojë këto ndryshime në dokumentacionin e saj të brendshëm brenda
periudhës tranzitore të caktuar nga organizmat europian dhe ndërkombëtar. Ajo do të
trajnojë stafin e DPA dhe vlerësuesit ne lidhje me ndryshimet dhe reflektimet e
ndryshimeve në dokumentacionin e saj. Trajnimi do të organizohet brenda periudhës
tranzitore.
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DPA do të informojë të gjithë palët e interesuara si p.sh: stafin e DPA, vlerësuesit,
anëtarët e bordit akreditimit, anëtarët e grupeve teknike, organizmat e akredituar,
aplikuesit, institucionet dhe entet rregullatore, etj për cdo ndryshim në aktet ligjore, në
standarde, udhëzues apo dokumenta të tjerë. Ky informacion do t’i shpërndahet jo vetëm
më shkrim por ndryshimet do të pasqyrohen edhe në faqen e internetit të DPA sa më
thjeshtë që të jetë e mundur . Gjithashtu DPA do të organizojë workshope për të
informuar palët e interesuara si dhe për të sqaruar çdo paqartësi.
Në periudhën e tranzicioni, me kërkesë të OVK, vlerësimi mund të kryhet sipas versionit
të ri ose paraardhësit të dokumentit, duke përfshirë kriteret për akreditim, si rregullohet
në dokumentat përkatës DA-IN. Vendimi mbi akreditimin/mbikëqyrjen do të bazohet tek
vlerësimi. Tranzicioni tek versioni i ri ose dokumenti I ri duke përfshirë edhe kriteret për
akreditim do të bëhet nëpërmjet mbikëqyrjeve të suksesshme.

3.2 Politika mbi zgjerimin e aktivitetit të akreditimit
Kur fusha e vlerësimit të konformitetit është e standardizuar ose kur kërkohet nga
klientët, DPA mund të zgjerojë aktivitetin e tij.
DPA ka si objektiv të punës së saj ofrimin e shërbimit të akreditimit dhe plotësimin e
kërkesave të klientëve. Ajo do t’i përgjigjet me korrektësi, kompetencë, pavarësi dhe
paanëshmëri cdo kërkesë të klientit që mund të kërkojë zgjerim të aktivitetit të DPA apo
ofrimin të shërbimit të akreditimit në fusha që nuk janë praktikuar më parë. Në të dyja
këto raste DPA do të bëjë përpjektjet maksimale për sigurimin e mundësive dhe burimeve
për ofrimin e shërbimit, për gjetjen e burimeve të jashtme për ekspertiza si psh në grupet
teknike, për hartimin e dokumentacionit të nevojshëm dhe për trajnimin e vlerësuesve në
lidhje me akreditimin. Detajet në lidhje me zgjerimin e aktivitetit janë dhënë në
procedurën DA-PM-008.
.
DPA do të informojë të gjitha palët e interesuara në lidhje me zgjerimin e aktivitetit të saj
si dhe ndryshimet do të pasqyrohen edhe në faqen e DPA në internet.
3.3 Politika mbi fushën fleksibël
Për momentin DPA nuk ofron akreditim për fushë fleksibël. Me kërkesën e OVK, DPA
mund të rishikojë politikën e saj.
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