
TÜV NORD CERT – Certifikimi I Sistemit  
të Menaxhimit te Energjise sipas ISO 50001:2011

Mundësitë e biznesit përmes Menaxhimit te Energjise

Në proceset energjitike 
eshte i rendesishem potenciali 
ekologjik dhe ekonomik. 
Në organizatat prodhuese të 
energjisë ky potencial është përbërës 
me rëndësi të veçante për konkurue-
shmerine e tyre. 
Standardi ndërkombëtar ISO 50001 
mbështet dhe i udhëheq organizatat 
dhe institucionet në drejtim të 
vendosjes së Sistemeve Aktive të 
Menaxhimit te Energjisë (EnMS) dhe 
të proceseve të ndërlidhura, me 
qëllim përmirësimin e vazhdueshëm 
të rendimentit energjetik.

Për shkak të nevojave të mëdha për 
energji të tregjeve të reja në zhvillim, 
dhe të rezervave gjithnjë e më të 
pakta të karburanteve fosile si 
rrjedhim, të çmimeve gjithnjë e më të 
larta të karburanteve po keshtu edhe 
të ndikimit ne Ngrohjen Globale 
(Efekti Serre), Viteve te fundit, (jo)
produktiviteti energjetik, eshte 
problem i rëndësisë se larte globale.
Problemi i kursimit te Energjise është 
veçanerisht i theksuar ne Industri 
duke qene se eshte konsumator i 
madh i saj. 

Me qëllim 
zvogelimin e 
shpenzimeve të Energjisë, e 
po ashtu edhe i Mbrojtjes së 
Mjedisit, optimizimi i vazhdueshëm i 
Sistemit të Menaxhimit te Energjise është njëri 
ndër celesat e suksesit ne biznes te Subjeketeve 
ekonomike. 
Qëllimi i aplikimit të Standardit Ndërkombëtar ISO 50001:2011 
është udhezimi i organizatave drejt zvogëlimit të emetimi të gazrave 
serrë dhe të ndikimeve të tjera të ndërlidhura me mjedisin, sikurse edhe 
uljet e shpenzimeve te energjisë përmes Menaxhimit te Sistemit te 
Energjisë.

Organizatat/Kompania qe mund te Certifikohen
Vendosja dhe Certifikimi i Sistemit të Menaxhimit (administrimit, drejtimit, 
udhëheqjes) te Energjisë i rekomandohet të gjitha organizatave të cilat 
duan permiresim të qëndrueshëm të rendimentit dhe uljes se shpenzi-
meve te Energjise.
Krahas organizmave/kompanive qe prodhojne produkte kjo vlen edhe 
per organizatat/kompanite qe prodhojne sherbime dhe tregtojne, sikurse 
te gjitha institucionet ne sektorin publik.

Avantazhet e Certifikimit
	Mundësia e zvogëlimit të shpenzimeve
	Zvogëlimi i detyrimeve financiare lidhur me gjobat apo normativat 
 penalizueae per emitimin e gazrave të dëmshme në mjedis
	Zvogëlimin e shpenzimeve të energjisë dhe emetimit të CO2-shit
	Stabilitet i rendimentit ne konsumin e resurseve
	Përmirësimi i konkurueshmerise
	Imazhi i përmirësuar ne publik dhe mundësitë qe te jep tregu per kete
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Kushtet për certifikim
Me qëllim zbatimin e kushteve te Certifikimit dhe te arrihet  
marrja e Certifikates duhen plotesuar kushtet si me poshte:
	Percaktimi i EnMS
	Politika e formuluar e organizatës për energjinë
	Emerimi i Drejtuesit te Energjise
	Shpenzimi aktual dhe i parashikuar i energjisë
	Parashikimi i fushave te mundshme ku mund te arrihet kursimi i energjisë
	Shpenzimi i vlerësuar i harxhimit të energjisë në të ardhmen
	Indikatorët e percaktuar te performances së energjisë (EnPI’s)
	Percaktimi i objektivave energjetike të kuptueshme (arsyeshme), 
 të matshme dhe të realizueshme
	Vendosja e komunikimit te brendeshem, lidhur me energjinë
	EnMS i dokumentuar/permbushja e dokumentacionit 
 të domosdoshëm EnMS
	Trajnimi i personelit qe ka lidhje me shpenzimet dhe burimet energjitike
	Orientimi drejt permiresimit te vazhdueshem te performances energjitike.
Certifikata ISO 50001 i TÜV NORD GROUP Cert ofron kontroll nje trupe e 
pavarur trupit të pavarur me qellim vertetimin nese organizata ka zhvilluar 
një Sistem Aktiv të Menaxhimit te Energjise i cili shërben si dëshmi kundrejt 
aksionerëve, drejtuesve, blerësve, bankave, shoqërive të sigurimit dhe 
institucioneve kompetente se efektiviteti i shfrytëzimit të energjisë është një 
qëllim i vazhdueshem korporativ serioz i organizatës/kompanise.

Know–how ynë suksesi Juaj
TÜV NORD është njëra ndër Entitetet më të Rëndësishme të Inspektimit 
dhe Certifikimit në botë. Me zyra në më shumë se 80 shtete, më shumë se 
120 akreditimeve ndërkombëtare dhe mbi 1200 auditor, është në shërbim 
të klientëve kudo që e kërkojnë aktivitetet e tyre te biznesit. TÜV Croatia-
Member of TÜV NORD GROUP është njëra ndër Entitetet Leader per Certi-
fikim dhe inspektim në Rajon. Ekspertët dhe Auditorët tanë posedojnë një 
eksperience të madhe. Prandaj dhe janë të punësuar në TÜV Croatia. Kjo 
siguron pavarësinë dhe paanshmërinë dhe gjithashtu do të thotë se mund 
t’u ofrojmë vazhdueshmeri në përkrahje të klientëve tanë. Dobia qe ju vjen 
ju është e qartë: Auditorët tanë përcjellin dhe e përkrahin zhvillimin e 
organizatës tuaj dhe ju sigurojnë informacione objektive. Në fushën e 
Administrimit te Energjisë TÜV NORD GROUP Cert ishte njëra ndër 
organizatat e para të akredituara nga ana e Agjensia Gjermane e Akrediti-
mit (DAkkS) ndaj, në fushën e certifikimit ISO 50001 është ndër lideret e 
trupave certifikuese.

c Po, jemi të interesuar për Certifikimin  
sipas ISO 50001
Ju lutemi te na kontaktoni

A jeni i interesuar?    
Ju lutemi të na përgjigjeni me fax ose e-mail.
Shpresojmë në përgjigjen tuaj.

Dërguesi (me germa të shtypit)

Organizata/Kompania

Zonja/Zoti

Pozicioni i punës

Rruga dhe Numri

Numri postar/Vendi

Telefon/Mobile

Fax

E-mail

Rruga deri tek Certifikimi

Pyetësori i blerësit

Oferta nga TÜV NORD e bazuar në informatat e disponueshme

Kontrata/Porosia për Certifikim

Faza 1 e auditimit: Përcaktimi i gatishmërisë për Certifikim

Planifikimi i auditimit

Faza 2. e auditimit: auditimi për Certifikim

Menaxhimi i mospërputhjeve (nëse është e domosdoshme)

Lejimi i procesit të Certifikimit nga ana e trupit sertifikues

Vazhdimi i vlefshmërisë së Certifikates  
për periudhën 3 vjeçare përmes zbatimit të auditimit për Ricertifikim

Dhënia e Certifikates,  
vlefshmëria 3 vjet, auditimet vjetore të mbikqyrjes

Representative Albania
TÜV Croatia sh.p.k. 
Elvis Pazaj
Rruga:  Ismail Qemali 34, Tirana, Albania
Tel:  +355 44503114
Cel:  +355 69 2031015
E-mail:  epazaj@tuv-croatia.hr

TÜV Croatia sh.p.k — Member of TÜV NORD GROUP
Savska 41, 10000 Zagreb, Kroacia
Tel  +385 1 3668 345
Fax  +385 1 3668 308
E-mail tuv-croatia@tuv-croatia.hr

www.tuv-croatia.hr


