
 

 
 

 

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 nënshkruese e EA MLA për çertifikim personi. 
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit. 

 

“NOA CONTROL” sh.p.k   
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Tiranë.  

 

Numri i Regjistrimit  

CN 005 

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 Akreditim 

 

Data e akordimit të akreditimit: 10.05.2022  

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 09.05.2026 

 

DREJTORI I PËRGJITHSHËM 

Armond HALEBI 
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Programi i AKREDITIMIT 

 Aneks i Çertifikatës së Akreditimit 

“NOA CONTROL” sh.p.k 

Organizëm që Operon në Fushën e Çertifikimit të Personelit 

S SH EN ISO/IEC 17024:2012 

Numri i Regjistrimit 

CN 005 
 

 

 

Administrator :              Znj. Kledia Stefani  

Menaxher Cilësie :    Znj. Vilma Mara  

Adresa:                                    Bulevardi, “Dëshmoret e Kombit”, Kullat Binjake, Kati i II,        

Tiranë 1019, Tirana, Albania  

E-mail;                                    kledia.stefani@noacontrol.al 

Tel/Fax:                                 +355697501178  +35544500379 

 

Fusha e Akreditimit: 
 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPERISË 

MINISTRIA E FINANCAVE DHE 

EKONOMISË 
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Nr. Personat ose grup personat 
Standardi ose dokument tjetër 

normativ (ose pjese të tij) 

Titulli i standardit ose dokumentit tjetër 

normativ 

1 

Skema e çertifikimit për 

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;  

Grupi C: Pёrdorues/operues/ 

shfrytëzues të 

enёve/instalimeve nёn presion 

tё pajisjeve teknologjike dhe 

rezervuarёve tё ajrit;  

GrupiD: 

Pёrdorues/operues/shfrytëzue

s 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 magazinimit 

tё bombolave me GLN; 

 Grupi G: Pёrdorues/operues 

për shkarkimin dhe 

transvazimin sё cisternave 

automobilistike/ hekurudhore 

tё GLN dhe mallrave të 

rrezikshëm.  

Grupi GJ: Persona që kanë 

për detyre dhe përgjigjen për 

transportin e bombolave tё 

GLN-sё dhe instalimin e tyre 

tek konsumatori; 

Kodi PT/08/01, rishikimi 07, datë 

06.05.2021 

Skema e certifikimit të personave qe 

përdorin dhe punojne me pajisje nen 

presion. 

 

 

2 

Persona që perdorin pajisje 

(grupi I,II,III,IV dhe V) 

 

Kodi PT/08/17, versioni 4, datë 

06.05.2021  

 

Skema e certifikimit te personave qe 

perdorin dhe pajisje elektrike. 
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- Urdhëri Nr. 3403/1 Prot datë 

30.06.2003 miratuar nga Ministri i 

Industrisë dhe Energjitikës; 

 

 

 

 

3 

-Instaluesit te instalimeve 

Elektrike te tensionit te larte 

mbi 1 kV  

-Instaluesit e linjave te 

tensionit te larte mbi 1 kV 

A: Instalues dhe mirëmbajtës 

të pajisjeve; impianteve dhe 

instalimeve elektrike të 

tensionit të ulët,( ITU). 

B;Instalues të autorizuar për 

linjat ajrore ose nëntokësore 

me tension të lartë deri 30 kV 

(përfshirë), Tipi 1;  

C: Instalues të autorizuar për 

linjat ajrore ose nëntokësore 

me tension të lartë mbi 30 

kV,Tipi 2;  

D: Instalues të autorizuar për 

instalimet elektrike të 

tensionit të lartë me tension 

nominal jo më të madh se 30 

kV, AT1;  

E: Instalues të autorizuar Për 

instalimet elektrike të 

tensionit të lartë pa kufij 

tensioni, AT2; 

Kodi PT/08/18 versioni 00, date: 

20.09.2021 

 

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 dhe procesi i certifikimit te 

instaluesve te instalimeve Elektrike te 

tensionit te larte mbi 1 kV dhe instaluesve te 

linjave te tensionit te larte mbi 1 kV 

 

4 

Persona që kryejnë veprime të 

mirëmbajtjes se ashensoreve 

Kodi PT/08/15, rishikimi 4, datë 

06.05.2021 

Skema e certifikimit te mirëmbajtesve te 

ashensorit. 

 

5 

Persona qe kryejne veprime te 

modernizimit/modifikimit te 

ashensorave 

Kodi PT/08/16, rishikimi 4, datë 

06.05.2021 

Skema e certifikimit te personave qe 

perdorin pajisje elektrike. 

                                                                                                              
 

 DREJTORI I PËRGJITHSHËM 

                                                              Armond   HALEBI 
 

 

 

 

 

 

Rishikimi 0: 10.05.2022 Riakreditim. 
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