REPUBLIKA E SHQIPERISË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI
“ECIT” sh.p.k
Rruga: “Medar Shtylla”, Pallati 30, Ap.27, Kati 4, Tiranë.

Numri i Regjistrimit

CN 008
Akreditohet si Organizëm që Operon në Fushën e Çertifikimit të Personelit S SH EN
ISO/IEC 17024:2012 ”Vlerësimi i konformtetit - Kërkesa të përgjithshme për trupat që
kryejnë certifikim personeli”.
Kjo çertifikatë është e vlefshme e bashkëlidhur me Programin e Akreditimit

Data e akordimit të akreditimit: 22.04.2020
Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 21.04.2024

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI

CN 008 22.04.20

Lëshuar me datë: 22.04.2020

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të
vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel:
0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forumi Evropian,
nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për testimin dhe anëtarë e IAF-Forumi Ndërkombëtar i Akreditimit
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.
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REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE
EKONOMISË

Programi i AKREDITIMIT
Aneks i Çertifikatës së Akreditimit

“ECIT” sh.p.k
Organizëm që Operon në Fushën e Çertifikimit të Personelit
S SH EN ISO/IEC 17024:2012

Numri i Regjistrimit
CN 008
Personi i kontaktit: Ergest Mileti
Email:
ecitshpk@gmail.com
Tel/Fax:
+355 693809171
Adresa:
Rruga: “Medar Shtylla”, Pallati 30, Ap.27, Kati 4, Tiranë.

Fusha e Akreditimit:
Nr.

Personat ose grup personat

Standardi ose
document tjeter
normative (ose pjese e
tij)

Titulli i standardit ose
dokumentit tjeter
normativ

1

Personat që përdorin rezervuarë GLN mbi
tokë dhe nën tokë me vëllim: ≥ 13m3 ose
mbi 13m3

DO-ECIT-01, rishikimi
01 date 26.08.2019

Skema e certifikimit të
personave që përdorin
rezervuarë të GLN me
vëllim ≥ 13m3, mbi
13m3, mbi toke dhe nën
tokë.

Rishikimi 0: 22.04.2020
E vlefshme deri në date: 21.04.2024

CN 008 22.04.20
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2

Personat që përdorin qendrat e rimbushjes
dhe depozitimit të bombolave.

DO-ECIT-02, rishikimi
01 datë 26.08.2019

3

Personat që përdorin kaldajat e avullit dhe
ujit të nxehtë.

DO-ECIT-03, rishikimi
01 datë 26.08.2019

4

Personat që përdorin enë nën presion të
pajisjeve teknologjike dhe rezervuarë ajri.

DO-ECIT-04, rishikimi
01 datë 26.08.2019

5

Personat që përdorin impiantet e shkarkimit
dhe transvazimit të cisternave
automobilistike të mallrave të klasës 2.

DO-ECIT-05, rishikimi
01 datë 26.08.2019

Skema e certifikimit të
personave që përdorin
qendrat e rimbushjes dhe
depozitimit të
bombolave.
Skema e certifikimit te
personave që përdorin
kaldajat e avullit dhe ujit
të nxehtë.
Skema e certifikimit të
personave që përdorin
enë nën presion të
pajisjsve teknologjike
dhe rezervuarë ajri.

Skema e certifikimit të
personat që përdorin
impiantet e shkarkimit
dhe transvazimit të
cisternave
automobilistike të
mallrave të klasës 2.

ISO /IEC –Standard Ndërkombëtar
OHSAS - Certifikimi i sistemit te menaxhimit te sigurise dhe shëndetit ne pune.

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI

Rishikimi 0: 22.04.2020 Akreditim fillestar.

Rishikimi 0: 22.04.2020
E vlefshme deri në date: 21.04.2024

CN 008 22.04.20

