REPUBLIKA E SHQIPERISË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI
NOA CONTROL sh.p.k
Adresa 1: Rruga NikollaTupe, Ndërtesa Nr:4, kati 1, Tiranë.
Adresa 2: Aktivitetit që kryen: inspektimin e matesave të ujit:
Njesia Bashkiake Nr.8, Pasuria e paluajtshme e regjistruar me numer 847/1,Tiranë.
Adresa 3: Ativiteti që kryen: Inspektim fillestar dhe periodik i kushteve te komoditetit
te mjeteve te transportit publik te udhetareve: Mjete motorike te transportit rrugor.
Autostrada Tiranë – Durrës km:6

Numri i Rregjistrimit
TI 017
Trupë Inspektuese
Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Kritere të Përgjithshme për
Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm

Inspektimi i Pavarur i Tipit A

Data e akordimit të akreditimit: 21.09.2020
Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 20.09.2024
DREJTORI

I

PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI

TI 017 21.09.2020

Lëshuar me datë: 21.09.2020

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 EKONOMISE

Programi i AKREDITIMIT
Aneks i Certifikatës së Akreditimit

NOA CONTROL sh.p.k
Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A

S SH EN ISO/IEC 17020:2012

Numri i Regjistrimit

TI 017
Fusha e Akreditimit:

N°

Fusha e inspektimit

Tipi dhe shtrirja e
inspektimit

Dokumenti Referues
Vendimi Kёshillit tё Ministrave nr. 1062,
datё 23.12.2015 “Pёr miratimin e rregullit
teknik “Pёr pajisjet dhe bashkёsitё nёn
presion”

Inspektim teknik i vënies
fillestare në punë
1

Inspektimi i rezervuarёve tё
Inspektim teknik periodik
GLN-sё me te vegjel ose te
(verifikim funksionimi)
barabarte me 13m3.
Inspektim konformiteti
(Rikualifikim)

TI 017 21.09.20

SSH EN 12817: 2019 “Pajisjet e GLN dhe
aksesorёt - Inspektimi dhe rikualifikimi i
rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës
(GLN) me kapacitet më të vogel ose të
barabartë me 13 m3”
Standardi S SH EN 13175:2019
“Specifikimi dhe provat për ventilet dhe
pajisjet e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar
të Naftës (GLN)

Rishikimi: 0
Lëshuar me datë: 21.09.2020
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Inspektimi i rezervuarёve tё Inspektim teknik i vënies
GLN-sё me kapacitete me te fillestare në punë
madh 13 m3
Inspektim teknik periodik
(verifikim funksionimi)
Inspektim konformiteti
(Rikualifikim)

2

Inspektimi i pajisjeve nën
presion (përjashtohen
rezervuarat e GLN-ve dhe
enët kriogjenike)

3

Pajisjet nën presion
stacionare. Tubacionet nën
presion (lidhjet teknologjike
brenda objektit).
Aksesoret e sigurisë dhe
aksesorët nën presion.
Inspektimi i kaldajave tё
avullit dhe ujit tё nxehtё

Inspektim teknik i vënies
fillestare në punë
Inspektim teknik periodik
(verifikim funksionimi)
Inspektim konformiteti

Inspektimi para vёnies nё
shfrytёzim
Verifikimi i funksionimit
Shikim i brendёshёm
Verifikimi i integritetit

Vendimi Kёshillit tё Ministrave nr. 1062,
datё 23.12.2015 “Pёr miratimin e rregullit
teknik “Pёr pajisjet dhe bashkёsitё nёn
presion”
SSH EN 12819: 2019 “Pajisjet e GLN dhe
aksesorёt - Inspektimi dhe rikualifikimi i
rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës
(GLN) me kapacitet më të madh se 13 m3”
Standardi S SH EN 13175:2019
“Specifikimi dhe provat për ventilet dhe
pajisjet e rezervuarëve të Gazit të Lëngëzuar
të Naftës (GLN)
Metodё inspektimi jo standarde mbёshtetur
nё: Rregulloren “Për projektimin,
prodhimin, vendosjen dhe shfrytëzimin e
pajisjeve nën presion”. Viti: 1984
Vendimin e Kёshillit tё Ministrave nr. 1062,
datё 23.12. 2015 “Pёr miratimin e rregullit
teknik “Pёr pajisjet dhe bashkёsitё nёn
presion”
Ligji 32/2016 dt 24.03.2016 ‘’ Për
garantimin e sigurisë së punës se pajisjeve
dhe instalimeve nen presion
Metode jostandarde – “Rregullore e
sigurimit teknik për kaldajat e avullit dhe
ujit te nxehtë“, Nëntor 1988
Metodё inspektimi jo standarde mbёshtetur
nё: Rregulloren “Për projektimin,
prodhimin, vendosjen dhe shfrytëzimin e
pajisjeve nën presion”. Viti: 1984

4
Vendimin e Kёshillit tё Ministrave nr. 1062,
datё 23. 12. 2015 “Pёr miratimin e rregullit
teknik “Pёr pajisjet dhe bashkёsitё nёn
presion”

Inspektimi i enёve nёn
presion kriogjenike

Inspektimi para vёnies nё
shfrytёzim,
Inspektim teknik periodik
(verifikim funksionimi),

5
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Ligji 32/2016 dt 24.03.2016 ‘’ Per
garantimin e sigurise se punes se pajisjeve
dhe instalimeve nen presion
SH EN 21009-2:2015 “Enёt nёn presion
kriogjenike. Enёt statike tё termoizoluara me
vakum”
Vendimi Kёshillit tё Ministrave nr. 1062,
datё 23.12.2015 “Pёr miratimin e rregullit
teknik
Rishikimi: 0
Lëshuar me datë: 21.09.2020
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Inspektimi i rezervuarёve tё
hidrokarburёve tё lёngёt

Inspektim konformiteti

“Pёr pajisjet dhe bashkёsitё nёn presion”

Inspektim teknik pas
instalimit

S SH EN 14015: 2004 “Specifikim pёr
projektimin dhe prodhimin e rezervua rёve
prej çeliku tё salduar vertikalё, cilindrikё,
me fund tё sheshtё, mbi tokё, tё ndёrtuar nё
vend pёr depozitimin e lёgjeve nё
temperaturёn e ambjentit e mё lart”

Inspektim teknik periodik
6

Inspektimi i kokave tё
puseve

Inspektimi para vёnies nё
shfrytёzim
Inspektim i zakonshёm

7

Inspektim për kontrollin
ligjor të instrumentave
matës nëpërmjet verifikimit
të shpërndarësave te
karburantit dhe gazit të
lëngshëm.

Inspektimi mbas remontit
kapital
Inspektimi për verifikimin
periodik të shpërndarësve të
karburantit dhe gazit të lëngët

Urdherit te Ministrit Nr. 184, date 5.7.2005
"Kushtet teknike dhe normat e projektimit
per impjantet dhe inslalimet qe sherbejne per
transportin, depozitimin dhe tregtimin e
naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre".
EN 10423: 2003 (i modifikuar) “Industritё e
naftёs dhe gazit natyror – Pajisjet e shpimit
dhe prodhimit – pajisjet e kokёs sё pusit dhe
armaturёs fontanё”

OIML R-117-1: 2007 "Sistemi matës
dinamik për lëngje të ndryshme nga uji "
OIML R-117-2: 2014 " Sistemi matës
dinamik për lëngje të ndryshme nga uji "
OIML R-117-3: 2014 "Sistemi matës
dinamik për lëngje të ndryshme nga uji "

8

OIML R-120: 2010 " Standarde prove të
testimin e Sistemit matës për lëngje të
ndryshme nga uji ".

Inspektimi i ashensorëve

Ekzaminimi i plotë
iashensorëve

Inspektimi periodik i
ashensorëve
9

OIML R-119:1996 “Mates standard i
volumeve per testimin e sistemit mates te
ndryshem nga uji”
Vendimit Nr.1056, datë 23.12.2015 të
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullit teknik “Pёr sigurinё e ashensorёve
nё përdorim. (I ndryshuar)
S SH EN 81-20: 2014 “Rregullat e sigurisё
pёr ndёrtimin dhe instalimin e ashensorёve–
Ashensorёt pёr transportin e njerёzve dhe
mallrave - Pjesa 20: Ashensorёt e
pasagjerёve dhe mallra/pasagjerё”
S SH EN 81-80:2003 “Rregulla të sigurisë
për ndërtimin dhe instalimin e ashensorëve Ashensorët ekzistues -Pjesa 80: Rregullat
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Rishikimi: 0
Lëshuar me datë: 21.09.2020
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për përmirësimin sigurisë për ashensorët
ekzistues për pasagjerë dhe mallrat e
pasagjerëve”
S SH EN 81-1:1998+A3:2009 “Rregullat e
sigurisё pёr ndёrtimin dhe instalimin e
ashensorёve – Ashensorёt elektrik. S SH
EN 81-2:1998+A3:2009 “Rregullat esigurisё
pёr ndёrtimin dhe instalimin e ashensorёve –
Ashensorёt hidraulik.
Procedure e ekzaminimit te plote
ashensoreve, Kodi NC-PT-A-001,
datë 20.03.2020, rishikimi 02,
Procedure e inspektimit periodik te
ashensoreve, Kodi NC-PT-A-002,
datë 20.03.2020, rishikimi 02,

10

Inspektim i instalimit
elektrike ne ambiente te
zakonshme:
Rezistence tokezimi :
-Banese private
- Ndertesa, Pallate
- Ndertesa industriale

Para vënies fillestare në punë;
Inspektim periodik;

“Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit
Teknik për Impianatet, Instalimet dhe
Pajisjet Elektrike”
IEE 81:2012
IEEE 142:2007
Procedura e matjes se tokëzimit, Kodi NCPT-E-004, date 20.03.2020, rishikimi 02

Inspektimit te impianteve
elektrik ne ambient me
rrezik zjarri

Para vënies fillestare në punë;
Inspektim periodik;

“Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit
Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet
Elektike”.

11
KTP 15-78 “Instalimet elektrike në
ambientet me rrezik zjarri”.

12

13

14

Inspektim i linjave te
tensionit mbi 1000 V

Para vënies fillestare në punë;
Inspektim periodik;

Inspektimit te impiantit te
mbrojtje nga shkarkimet
atmosferike

Para vënies fillestare në punë;
Inspektim periodik;

Inspektimit te impiantit
shpërndarës-nenstacionit

Para vënies fillestare në punë;
Inspektim periodik;
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Vendim Nr.482, date 17.06.2020 Per
miratimin e rregulles teknike ‘’Per kushtet
teknike dhe garantimin e sigurise se linjave
elektrike me tenison te larte mbi 1 kV.
“Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit
Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet
Elektike”.
KTP 16-78 ”Mbrojtja nga shkarkimet
atmosferike”
Vendim Nr.482, date 17.06.2020 Per
miratimin e rregulles teknike ‘’Per kushtet
teknike dhe garantimin e sigurise se linjave
elektrike me tenison te larte mbi 1 kV.

Rishikimi: 0
Lëshuar me datë: 21.09.2020
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Inspektimi i kabinave
elektrike TM/TU

Para vënies fillestare në punë;
Inspektim periodik;

Regullore e sigurimit dhe e shfrytëzimit
teknik për impiantet, instalimet dhe pajisjet
elektrike, Tirane 1997, kapitulli III dhe IV
Rregullore e shfrytëzimit teknik te
centraleve elektrike, nënstacioneve dhe
linjave elektrike te sistemit energjetik, tirane
1988

15

16

Sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për
impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike;
Pjesa e pare (sigurimi teknik), Tirane 2003.

Inspektimi i dispozitivit
diferencial të vendosur ne
pajisjet instalimet dhe
impiantet elektrike
a) objekteve rezidenciale të
çdo lloji;
b) objekteve sociale dhe
publike;
c) objekteve ekonomike;
ç) kantiereve të përkohshme
të ndërtimit.
Inspektimi i linjave kabllore

Para vënies fillestare në punë;
Inspektim periodik;

Matësat e ujit të pijshëm

Inspektim periodik të
matësave të ujit (ne ambjentet
e trupës dhe në autolaborator

Para vënies fillestare në punë;
Inspektim periodik;

17

Rregullore për lidhjet e reja ne sistemin e
shpërndarjes OSSH
Inspektimi për pajisjet/instalimet elektrike
sipas ligjit 10489/2011 “Per mbikëqyrjen e
tregut te produkteve jo ushqimore”
VKM 245 date 30.03.2016 “Per miratimin e
rregullit teknik per kërkesat teknike ne
instalimin dhe kontrollin e diapozitivit
diferencial vendosur ne pajisjet, instalimet
dhe impiantet elektrike dhe përcaktimin e
listës se standardeve të harmonizuara

VKM nr.483, date 17.06.2020 “Per
miratimin e rregulles teknike, “Per kushtet
teknike dhe garantimin e sigurise se
instalimeve elektrike te tensionit te larte,
mbi 1kV”
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 770,
datë: 02.11.2016, Aneksi III "Matësat e ujit MD-001"
- S SH EN ISO 4064-1: 2014 "Kërkesat
teknike dhe metrologjike"

18

Mjete motorike te
transportit rrugor
19
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Inspektim fillestar dhe
periodik i kushteve te
komoditetit te mjeteve te
transportit publik te
udhetareve

- S SH EN ISO 4064-2:2014 " Metodat e
testimit ,
- OIML R 49-1:2013 "Kërkesat metrologjike
dhe teknike" - OIML R 49-2:2013 :Metodat
e testimit
Udhezim i Ministrit të Transportit nr
1649/1999 i ndryshuar
Procedura Teknike për kontrollin e kushteve
të komoditetit të mjeteve motorike të
Rishikimi: 0
Lëshuar me datë: 21.09.2020
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transportit publik të udhetareve, Kodi NCPT-KO-001, date 20.03.2020, rishikimi 02,
VINÇA

20

a.Vinçat ure
b.Vinçat levizes dhe gjysem
levizes,
c.Vinçat levizshem dhe të
palevizshem me krahe,
d.Vinçat e levizshem dhe te
palevizshem kulle ose me
direk.
e. Vinçat për servisimin e
mjeteve
f.Vinçat për të ngritur
njerëzit për të punuar në një
platformë pune ne lartësi;
g.Vinçat- Grajfer
(eskavator),etj
Pajisje ngritëse të skenës

Inspektim fillestar perpara
venies ne pune
Inspektim Periodik
Inspektim i detajuar
Inspektim i jashtezakonshem

Inspektim fillestar perpara
venies ne pune
Inspektim Periodik

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060,
datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit
teknik “Për makineritë” dhe përcaktimin e
listes se standardeve tëharmonizuara”
Procedura e inspektimit teknik të vinçit,
Kodi NC-PT-V- 001, date 20.03.2020,
rishikimi 02,

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060,
datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit
teknik “Për makineritë” dhe përcaktimin e
listes se standardeve të harmonizuara”

21
Inspektim i detajuar
Inspektim i jashtezakonshem
Pirun ngritës

Inspektim fillestar perpara
venies ne pune
Inspektim Periodik

Procedura e inspektimit teknik te pajisjeve te
kenës, Kodi NC-PT-V-002, date
20.03.2020, rishikimi 02,
Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060,
datë 23.12.2015, Për miratimin e rregullit
teknik “Për makineritë” dhe ërcaktimin e
listes se standardeve të harmonizuara “

22
Inspektim i detajuar
Inspektim i jashtezakonshem
Transportues industrialë

Inspektim fillestar perpara
venies ne pune
Inspektim Periodik

23

Inspektim i detajuar
Inspektim i jashtezakonshem
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Procedura teknike e inspektimit teknik te
pirunëve ngritës, Kodi NC-PT-V-001, date
20.03.2020, rishikimi 01,
Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1060,
datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit
teknik “Për makineritë” dhe përcaktimin e
listes se standardeve të harmonizuara”
Procedura teknike Inspektimi teknik te
transportuesve industrialë, Kodi
NC-PT-V-004, date 20.03.2020, rishikimi
01,

Rishikimi: 0
Lëshuar me datë: 21.09.2020
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Administrator:
Znj. Kledia Stefani
Menaxher Cilesie: Znj. Vilma Mara
Drejtues Teknik i Ekzaminimit te plote dhe inspektimit periodik te ashensorve:
Z. Ervin Minga
Drejtues Teknik të Shpërndarësat e karburantit dhe gazit të lëngshëm: Z. Agron Laci
Drejtues Teknik të paisjeve industriale (vinca): Z. Ervin Minga
Drejtues Teknik i Paisjeve,instalimeve dhe impianteve elektrike: Z. Mirsad Zagani
Drejtues Teknik i Matesave te ujit te pishem:
Z. Agron Laci
Drejtues Teknik i Paisjeve nen presion:
Z. Besnik Qoku
Drejtues teknik i mjeteve motorrike:
Z. Robert Lleshi
E-mail:
kledia.stefani@noacontrol.al; info@noaholding.com info@noacontrol.al
Tel/Fax:
+ 355 672001616
Adresa 1: Rruga NikollaTupe, Ndërtesa Nr:4, kati 1, Tiranë.
Adresa 2: Aktivitetit që kryen: inspektimin e matesave të ujit:
Njesia Bashkiake Nr.8, Pasuria e paluajtshme e regjistruar me numer 847/1,Tiranë.
Adresa 3: Ativiteti që kryen: Inspektim fillestar dhe periodik i kushteve te komoditetit
te mjeteve te transportit publik te udhetareve: Mjete motorike te transportit rrugor.
Autostrada Tiranë – Durrës km:6

Drejtori i Përgjithshëm
Armond HALEBI

Rishikimi 0: 21.09.2020 Riakreditim
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Rishikimi: 0
Lëshuar me datë: 21.09.2020

