
 

 
 

 

REPUBLIKA E SHQIPERISË 

MINISTRIA E FINANCAVE 

DHE EKONOMISE 

 
 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E 

AKREDITIMIT 

ÇERTIFIKATË  AKREDITIMI 

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. 

 

“Swiss Approval Albania”  sh.p.k  
Rruga: “ Sami Frashëri“, Nertesa 19, Hyrja 8, Kodi Postar 1019 Tirane 

 

Numri i Regjistrimit 

CN 011 

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: 30.12.2020 

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 29.12.2024 

 

DREJTORI I PËRGJITHSHËM 

Armond HALEBI 

 

 
CN 011  30.12.20 Lëshuar me datë: 30.12.2020 



Page 1 of 3 

 

 

                                                                   Leshuar me:  30.12.2020  
 E vlefshme deri në date: 29.12.2024 

CN 011  30.12.20                                                                                                                                   

                                                                                                                                 
  

                                      

   

  Programi i AKREDITIMIT 

 Aneks i Çertifikatës së Akreditimit 

“Swiss Approval Albania”  shpk  
Rruga: “ Sami Frashëri“, Nertesa 19, Hyrja 8, Kodi Postar 1019 Tirane 

S SH EN ISO/IEC 17024:2012 

Numri i Regjistrimit 

CN 011 

Administrator: Majlinda Tafili 

Menaxher Cilesie: Marjus Filipi  

Tel/Fax: +355 44309515/+355697073002 

Email:   info@swissapproval.al 

Adresa: Rruga: “ Sami Frashëri“, Nertesa 19, Hyrja 8, Kodi Postar 1019 Tirane 

 

                                                    Fusha e Akreditimit: 

  
Nr Personat ose grup personat Standardi ose dokument 

tjetër normativ (ose pjese 

të tij) 

Titulli i standardit ose 

dokumentit tjetër normativ 

1 Personat që punojnë me 

pajisjet/instalimet nën presion: 

Grupi A: Pёrdorues/operues/ 

shfrytëzues të rezervuarёve/ 

instalimeve tё GLN-sё me vёllim 

deri 13 m3 mbi/nёn tokё 

Grupi B: Pёrdorues/operues/ 

shfrytëzues të rezervuarёve 

/instalimeve tё GLN-sё me vёllim 

mbi 13 m3, mbi/nёn tokё;  

CO-SAA-08-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema e çertifikimit për 

personat që punojnë me 

pajisjet/instalimet nën 

presion. 
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Grupi C: Pёrdorues/operues/ 

shfrytëzues të enёve/instalimeve nёn 

presion tё pajisjeve teknologjike dhe 

rezervuarёve tё  ajrit; 

Grupi D: Pёrdorues/operues/shfry- 

tëzues  të kaldajave me avull dhe me 

ujё/vaj tё nxehtё; 

Grupi E: Pёrdorues/operues/ 

shfrytëzues të enёve/instalimeve nёn 

presion kriogjenike; 

Grupi F: Pёrdorues/operues të 

instalimeve tё qendrave tё mbushjes 

dhe tё makazinimit tё bombolave me 

GLN; 

Grupi G: Pёrdorues/operues për 

shkarkimin dhe transvazimin sё 

cisternave automobilistike/ 

hekurudhore tё GLN dhe mallrave të 

rrezikshëm. 

Grupi F: Persona që kanë për detyre 

dhe përgjigjen për transportin e 

bombolave tё GLN-sё dhe instalimin 

e tyre tek konsumatori; 

2 Personat që punojnë në impiantet, 

instalimet, linjat dhe pajisjet 

elektrike. 

A :  Personat qe përdorin 

pajisje/impiante elektrike lidhur me 

sigurimin teknik elektrik të 

klasifikuar në Grupin I, II, III, IV 

dhe V 

B: Instalues dhe mirëmbajtës të 

pajisjeve; impianteve dhe 

instalimeve elektrike të tensionit të 

ulët,( ITU) 

C-1: Instalues të autorizuar për 

linjat ajrore ose nëntokësore me 

tension të lartë deri 30 kV 

(përfshirë), Tipi 1 

C - 2:  Instalues të autorizuar për 
linjat ajrore ose nëntokësore me 
tension të lartë mbi 30 kV, Tipi 2 
D - 1: Instalues të autorizuar për 

instalimet elektrike të tensionit të 

lartë me tension nominal jo më të 

madh se 30 kV, AT1; 

D - 2 : Instalues të autorizuar Për 

instalimet elektrike të tensionit të 

lartë pa kufij tensioni, AT2 

CO-SAA-08-06, bazuar 

në: Urdhëri  Nr. 3403/1 

Prot datë 30.06.2003 

miratuar nga Ministri i 

Industrisë dhe 

Energjitikës; 

VKM 482/2020 Për 

miratimin e rregullës 

teknike, “Për kushtet 

teknike dhe garantimin e 

sigurisë së linjave 

elektrike me tension të 

lartë mbi 1 kv” 

VKM 483/2020 “Për 

miratimin e rregullit teknik 

“Për kushtet teknike dhe 

garantimin e sigurisë së 

instalimeve elektrike të 

tensionit të lartë, mbi 1 

kv” 

 

 

Skema e certifikimit për 

personat që punojnë në 

impiantet, instalimet, linjat 

dhe pajisjet elektrike. 
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3 Instaluesit,  

modernizuesit/modifikuesit dhe 

mirëmbajtësit e ashensorëve për 

pasagjerë dhe mallra. 

Grupi A: Instaluesit e ashensorëve 

për pasagjerë dhe mallra 

Grupi B: 

modernizuesit/modifikuesit e 

ashensorëve për pasagjerë dhe 

mallra 

Grupi C: Mirëmbajtesit e 

ashensorëve për pasagjerë dhe 

mallra 

CO-SAA-08-07 

 

 

 

 

Skema e çertifikimit për 

instaluesit, modernizuesit 

/modifikuesit dhe 

mirëmbajtësit e 

ashensorëve  

për pasagjerë dhe mallra. 
 

4 Personat qw punojnw  me vinça; 

makina ngritëse, transportuese dhe 

të punimit të tokës. 

Grupi A-1: Operator të vinçave 

kullë; 

Grupi A-2: Operator i vinçave urë; 

Grupi A-3: Operator të vinçave të 

lëvizshëm; 

Grupi B-1: Operator i makinerive 

ngritëse; 

Grupi B-2: Operator i makinave 

transportuese të stacionuara; 

Grupi C-1: Ekskavatorist:  (për 

mjete me goma ose me zinxhirë); 

Grupi C-2: Automakinist: 

autovinça, autobetoniere, 

autobetonpompa, autobitumatrine, 

autosonda; 

Grupi C-3: Buldozerist,  (me rrota 

ose me zinxhirë) 

CO-SAA-08-08 

 

 

Skema e çertifikimit për 

operatorët e vinçave; 

makinave ngritëse, 

transportuese dhe të punimit 

të tokës. 

 

 

 

  

ISO /IEC –Standard Ndërkombëtar 

OHSAS    - Certifikimi i sistemit te menaxhimit te sigurise dhe shëndetit ne pune.  

 

                                                                                                      DREJTORI I PËRGJITHSHËM 

Armond   HALEBI 

 

 

 

 

 

 Rishikimi 0:  30.12.2020 Akreditim fillestar. 

   

 


