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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 inspektimin. 

Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit. 

 

“ T C P E ” sh.p.k  
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Numri i Regjistrimit 

TI 046 

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: 12.05.2021  
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     Programi i AKREDITIMIT 

    Aneks i Çertifikatës së Akreditimit 

  “ T C P E ” sh.p.k 
Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A 

S SH EN ISO/IEC 17020:2012 
 

                           Numri i Regjistrimit 
 

                                            TI 046 
 

 Administrator:         Xhevdet Kacani  

 Menaxher Cilesie:         Mimoza Lola  

 Tel/Fax:         +355682140548 

 Email:          aralb10@yahoo.com 

Adresa:                                        Rruga, “Maliq Muco“, pranë Bulevardit Zogu i Parë,  Kodi 

Postar 1023, Tiranë. 

 

 

    Fusha e Akreditimit: 

 

 

Nr.  Materiali apo sistemi që 

inspektohet  

Tipi specifik i 

inspektimit  

Standardi ose metoda e inspektimit  

1 Instalime elektrike ne 

ambiente te zakonshme:   

Inspektim fillestar para 

vënies në punë;  

- Rregullore e Sigurimit   dhe  

Shfrytezimit Teknik per         
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- Banese private  

- Ndertesa, Pallate  

- Ndertesa industriale 

 

Inspektim periodik; 

 

Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet   

Elektrike, 

- 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”, 

- Procedura e inspektimit te 

instalimet elektrike, ne ambjente te 

zakonshme, Kodi TCPE-PT-

001,rishikimi 1, date 25.08.2020  

2 Linja kabllore te 

tensionit te ulet dhe te 

larte. 

 

Inspektim fillestar para 

vënies në punë;  

 

Inspektim periodik; 

 

- 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” 

- Procedura e inspektimit te linjave 

kabllore, Kodi TCPE-PT-002, 

rishikimi 1, date 25.08.2020 

3 Impiante elektrike ne 

ambient me rrezik zjarri 

 

Inspektim fillestar para 

vënies në punë;  

 

Inspektim periodik; 

 

- Rregullore e Sigurimit dhe 

Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, 

Pajisjet dhe Instalimet Elektike, 

- Procedura e inspektimit te 

impjanteve elektrike, ne ambjentet 

me rrezik zjarri, Kodi TCPE-PT-

003, rishikimi 1, date 25.08.2020 

4 Tokezimi në instalimet 

elektrike 

Inspektim fillestar para 

vënies në punë;  

 

Inspektim periodik; 

 

- Ligji mbi sektorin e energjise 

elektrike, Nr.43/2015, 

- ERE Kodi i Matjes – Vendim 

Nr.101, date 26.08.2008, 

- IEC 60364-6:2006, 

- IEC 60050-195 ed 1.0, 

- IEC 61230 ed 2.0 

Procedura e matjes se rezistences 

se tokezimit te instalimeve 

elektrike, Kodi TCPE-PT-004, 

rishikimi 1, date 25.08.2020 

5 Linja ajrore te tensionit 

te ulet dhe te larte 

 

Inspektim fillestar para 

vënies në punë;  

 

Inspektim periodik; 

 

- Rregullore e Sigurimit   dhe  

Shfrytezimit  Teknik per         

Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet   

Elektrike, 

- VKM 482/2020, Për miratimin e 

rregullës teknike, “Për kushtet 
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teknike dhe garantimin e sigurisë 

së linjave elektrike me tension të 

lartë mbi 1 kV”, 

- Procedura e inspektimit te linjave 

ajrore, Kodi TCPE-PT-006, 

rishikimi 2, date 25.02.2021 

6 Impiante te mbrojtjes 

nga shkarkimet 

atmosferike 

 

Inspektim fillestar para 

vënies në punë;  

 

Inspektim periodik; 

 

- Rregullore e Sigurimit dhe 

Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, 

Pajisjet dhe Instalimet Elektike, 

- Procedura e inspektimit te 

impjanteve elektrike te mbrojtjes 

nga shkarkimet atmosferike, Kodi 

TCPE-PT-007, rishikimi 1, date 

25.08.2020 

7 Kabina elektrike te 

tensionit te ulet ose te 

mesem. 

 

Inspektim fillestar para 

vënies në punë;  

 

Inspektim periodik; 

 

- Inspektim periodik; Sigurimit 

dhe shfrytëzimit teknik për 

impiantet, pajisjet dhe instalimet 

elektrike; Pjesa e pare (sigurimi 

teknik), Tirane 2003.  

- 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  

- 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” 

- Procedura e inspektimit te 

kabines elektrike TM/TU, Kodi 

TCPE-PT-008. rishikimi 1, date 

25.08.2020 

8 Impiante shpërndarës te 

tensionit te larte dhe 

nenstacione 

 

Inspektim fillestar para 

vënies në punë;  

 

Inspektim periodik; 

 

- Vendim Nr.482, date 17.06.2020 

Per miratimin e rregulles teknike 

‘’Per kushtet teknike dhe 

garantimin e sigurise se linjave 

elektrike me tension te larte mbi 1 

kV. 

- Procedura e inspektimit te 
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impiantit shperndares-nenstacionit, 

Kodi TCPE-PT-009, rishikimi 2, 

date 20.02.2021 

9 Fusha 

elektromagnetike, per 

pajisjet dhe instalimet 

elektrike 

 

Inspektim fillestar para 

vënies në punë;  

 

Inspektim periodik; 

 

S SH EN 62110:2009, “Nivele të 

fushës elektrike dhe magnetike të 

gjeneruara nga sisteme fuqie me 

rrymë alternative – Procedura 

matje të lidhura me rezatimin e 

publikut”  

S SH EN 61786 – 1 - 2014, Matja 

e fushave magnetike të rrymës së 

vazhduar, magnetike të rrymës 

alternative dhe elektrike të rrymës 

alternative nga 1 Hz deri 100 kHz 

në lidhje me ekspozimin e qënieve 

njerëzore - Pjesa 1: Kërkesat për 

instrumentet matëse.  

- S SH EN 61786:2009, Matja e 

fushave elektrike dhe magnetike 

me frekuencë të ulët në lidhje me 

ekspozimin ndaj tyre të qënieve 

njerëzore - Kërkesa speciale për 

instrumentet dhe udhëzime për 

matje  

Procedura e inspektimit te fushes 

magnetike, Kodi TCPE-PT-010, 

rishikimi 1, date 25.02.2021 

 

  

 

 

 

DREJTORI  I  PËRGJITHSHËM  
                                                                                               

  Armond HALEBI 

 
 

 

 

 

Rishikimi 0:  12.05.2021 Akreditim Fillestar.                                       
 

 


