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Kemi kënaqësinë t’ju prezantojmë Raportin Vjetor 
të integruar dhe audituar të ANTEAs për vitin 
2016. Ky raport vjetor, ashtu sikurse edhe vitet e 
mëparshme, është përgatitur për t’ju udhëhequr 
përmes komponentëve financiarë, mjedisor, të 
performancës sociale dhe qeverisjes së korporatës 
së kompanisë tonë. Ai është përgatitur në përputhje 
me Iniciativën Globale të Raportimit e cila ndihmon 
bizneset dhe qeveritë në të gjithë botën të kuptojnë 
dhe komunikojnë impaktin e tyre mbi çështje kritike 
të qëndrueshmërisë siç është ndryshimi klimatik, të 
drejtat e njeriut, qeverisja dhe mirëqenia sociale.

Ky raport thekson angazhimin tonë ndaj parimeve 
të Përgjegjësisë Sociale të Korporatës, përpjekje që 
shkojnë përtej kërkesave të aktorëve rregullator dhe/
ose grupeve të mbrojtjes mjedisore. Ne duam të 
kontribuojmë në përmirësimin e klimës së biznesit 
në Shqipëri duke ndjekur dhe zbatuar standardet 
dhe praktikat më të larta ndërkombëtare. Në 
terma financiar, Fitimet Përpara Taksave dhe 
Amortizimit (FPTA) të ANTEAs në 2016 pësuan 
një rënie prej 17% e krahasuar me vitin 2015. 
Pavarësisht pengesave, ANTEA eksportoi mbi 24% 
te prodhimit dhe gjeneroi të ardhura nga eksportet 
në masën 7.33 milion euro. Përpos sfidave të 
perfomancës financiare, ne mbetemi të fokusuar 
në objektivat tonë afatgjatë. Ne do të vazhdojmë të 
jemi një biznes i përgjegjshëm ashtu sikurse edhe 
i kujdesshëm ndaj shoqërisë dhe mjedisit. Gjurma 

jonë sociale vazhdon të jetë prioriteti ynë dhe një 
objektiv i pa negociueshëm.

Kompania jonë është e para dhe e vetmja 
kompani në Shqipëri që zbaton Standardin e 
Përgjegjshmërisë Sociale 8000. Ky është një 
standard certifikimi i auditueshëm i cili inkurajon 
organizatat e ndryshme të zhvillojnë, ruajnë dhe 
zbatojnë praktika të pranueshme nga pikëpamja 
sociale në vendin e punës. SA8000 mbështetet në 
parimet e të drejtave ndërkombëtare të njeriut, siç 
përfshihen në konventat e Organizatës Botërore të 
Punës, Konventës së OKB për të Drejtat e Fëmijës 
dhe Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut. 
Ky standard mat performancën e kompanive në 
tetë fusha të rëndësishme për përgjegjshmërinë 
sociale në vendin e punës: puna e të miturve, puna 
e detyruar, shëndeti dhe siguria, liria për organizim 
dhe marrëveshje kolektive, diskriminimi, praktikat 
disiplinore, orët e punës dhe kompensimi.

Ashtu sikurse edhe vitet e shkuara, dhe në krahasim 
me vitin e mëparshëm, ne kemi arritur të rrisim 
me sukses orët e trajnimeve për punonjësit dhe 
kontraktorët për vitin 2016. Ndërgjegjësimi dhe 
forcimi i njohurive është thelbësor në operimet tona 
dhe për marrëdhënien afatgjatë që ne synojmë të 
ndërtojmë me punonjësit dhe bashkëpunëtorët 
tanë. Përmes programit të trajnimit të vazhduar, ne 
synojmë jo vetëm të përmirësojmë aftësitë teknike 
të punonjësve dhe kontraktorëve tanë por edhe të 
përmirësojmë kulturën dhe sjelljen e tyre në punë. 
Nëpërmjet programeve të Platformës së Zhvillimit 
të Grupit TITAN, ne përqendrohemi tek zhvillimi 
i njerëzve tanë, me qëllim që të zhvillojmë forcën 
tonë të punës dhe partnerët tanë e të sigurojmë 
bashkëpunim të ngushtë dhe përmirësojmë cilësinë 
e produkteve dhe shërbimeve tona.

Siguria dhe shëndeti vazhdojnë të mbeten ndër 
prioritetet tona më të mëdha mes të cilave ne 
synojmë të ofrojmë një mjedis pa aksidente/
incidente për të gjithë punonjësit, kontraktorët dhe 
çdo njeri tjetër brenda ambienteve tona dhe përtej 
tyre. Si dëshmi e angazhimit tonë të vazhduar për 
Sigurinë dhe Shëndetin, kam kënaqësinë të ndaj 
me ju faktin se deri në Dhjetor 2016, ne kemi arritur 
1777 ditë pa kohë të humbur incidentesh (LTIs).

Për ANTEA, është shumë me rëndësi të sigurohet 
qëndrueshmëria e licencës së saj të operimit dhe 
gjithashtu përforcimi i marrëdhënies afatgjatë me 
të gjithë palët e interesuara. Menaxhimi i burimeve 
natyrore dhe performanca mjedisore është një 

Të nderuar palë të interesuara,



MARIO BRACCI
Drejtor i Përgjithshëm

përgjegjësi ndaj të gjithë palëve të interesuara, 
me të cilët ne synojmë të përmirësohemi 
vazhdimisht. Ne jemi të angazhuar për një 
qasje afatgjatë e të qëndrueshme për ruajtjen e 
përkujdesjen ndaj mjedisit. Përveç detyrimeve 
tona ligjore, ne përpiqemi të zhvillojmë dhe 
zbatojmë Politikën Mjedisore në mënyrë 
që të ekuilibrojmë aspektet mjedisore dhe 
përgjegjësinë sociale me objektivat e biznesit 
tonë. Në nivel afatgjatë, ne besojmë se vetëm një 
qasje e qëndrueshme do mund të sjellë përfitime 
për punonjësit tanë, palët e interesuara, klientët 
dhe komunitetet ku ne operojmë. Ne jemi të 
angazhuar të përmbushim objektivat e biznesit 
tonë dhe të përmirësojmë cilësinë e mjedisit në 
të cilin ne të gjithë jetojmë. 

Ne vazhdojmë të përfshihemi rregullisht me 
nevojat dhe kërkesat e komunitetit lokal, duke u 
njohur me shqetësimet e tyre. Ne mundohemi 
të përmirësojmë cilësinë e bashkëveprimit tonë 
duke u garantuar atyre vullnetarisht informacion 
transparent mbi politikat dhe operimin tonë. 
Misioni ynë është të balancojmë aktivitetet 
fitimprurëse me ato në të mirë të shoqërisë.

Me qëllim ndërtimin e një marrëdhënie afatgjatë 
dhe bashkëveprim të ngushtë me fqinjët tanë 
dhe gjithashtu për të kontribuar në përmirësimin 
e kushteve të komunitetit ku ne operojmë, 
kompania i siguroi këtij komuniteti vullnetarisht 
kontribute në para dhe të mira materiale të cilat 

e kalojnë vlerën prej 665,800 euro për periudhën 
2010-2016. Këto kontribute janë përqendruar në 
mbështetjen e projekteve të lidhura me nevojat 
imediate të komunitetit. Ne kemi investuar 
në përmirësimin e mjediseve të shkollave dhe 
rrugëve rurale, kemi ofruar donacione për të 
përmirësuar kushtet e strehimit për familjet e 
varfra, kemi ofruar ndihma financiare për shkollat 
lokale, bursa, etj. Ne do të vazhdojmë këtë 
praktikë gjithashtu gjatë viteve të ardhshme.

Për vitin e dytë  rresht ne vijuam financimin 
e ‘Projektit për Forcimin e Familjes’. Qëllimi I 
projektit është të siguroj mbështetjen e duhur 
arsimore, ekonomike, ligjore dhe psikologjike 
pet fëmijët e  dhe prindërit nga familje të varfra 
në komunitetin e Thumanës, në mënyrë që ata 
të jetojnë një jetë të denjë dhe të shkollohen. 
Projekti përfshiu 19 familje dhe një total prej 49 
fëmijësh nga komuniteti lokal.

Të ndërgjegjshëm, ne vazhdojmë të investojmë 
në qëndrueshmërinë afatgjatë të biznesit tonë, së 
bashku me partnerët tonë dhe të angazhohemi 
me palët e interesuara për të çuar përpara një 
model të biznesit të përgjegjshëm social. Ne 
mbetemi të vendosur dhe të angazhuar për të 
transmetuar misionin e ANTEAs si shembull i një 
biznesi të përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm në 
Shqipëri.
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TITAN është një prodhues ndërkombëtar çimentoje 
dhe materialesh ndërtimi me një histori mbi 110 
vjeçare. Aktivitetet e biznesit të grupit përfshijnë 
prodhimin, transportin dhe shpërndarjen e çimentos, 
betonit, agregateve, hirit, llaçit dhe materialeve të 
tjera të ndërtimit.  Grupi është me seli në Athinë, Greqi 
dhe ka operime në 14 shtete të cilat menaxhohen 

RRETH TITANIT

NJË OBJEKTIV QEVERISJE, NJË SET ME VLERA TË FORTA

nga katër rajone gjeografike: SHBA, Greqi dhe Evropë 
Perëndimore, Evropë Juglindore dhe Mesdheu Lindor. 
Në vitin 2016, TITAN gjeneroi një xhiro prej 1,509 milion 
euro dhe Fitimet Përpara Taksave dhe Amortizimit 
(FPTA)  prej 279 milion euro. Në përfundim të vitit, 
TITAN punësoi 5482 persona në total (2015: 5654)

STRATEGJIA E KATËR SHTYLLAVE TË TITAN

Objektivi qeverisës i TITAN synon rritjen si një prodhues çimentoje multirajonal, i integruar vertikalisht e që 
kombinon shpirtin sipërmarrës me ekselencën operative duke respektuar njerëzit, shoqërinë dhe mjedisin. Ky 
objektiv përkthehet në katër prioritete strategjike

Qasja jonë është mbështetja e këtyre prioriteteve, për ndarjen e praktikave më të mira dhe shfrytëzimin e 
ekspertizës në dispozicion. Ne, në të gjithë Grupin, jemi të përkushtuar për të arritur këtë, për të ndihmuar 
veten të përmirësojmë aftësitë tona dhe zbatimin efikas të objektivit tonë qeverisës.

Zgjerimi gjeografik 

Ne e shtrijmë biznesin tonë përmes përvetësimit dhe zhvillimit të tokave të pa 
shfrytëzuara në tregje të reja tërheqëse, për të ndërtuar shkallën e prodhimit dhe 
përhapjen e riskut të mbi-mbështetjes në pak tregje.

Përmirësimi i vazhdueshëm i konkurrueshmërisë 

Ne zbatojmë eficenca të reja përmes biznesit tonë në mënyrë që të ulim kostot dhe 
konkurrojmë me më shumë efektivitet.

Fokus tek Kapitali Njerëzor dhe PSK 

Ne zhvillojmë̈ dhe vazhdimisht përmirësojmë marrëdhëniet tona të mira me të gjithë̈ 
palët e interesuara brenda dhe jashtë̈, në frymën e respektit dhe mirëkuptimit reciprok.

Integrimi Vertikal 

Ne e shtrijmë biznesin tonë në fusha të tjera të prodhimit në zinxhirin e vlerës së 
çimentos, duke përftuar më shumë kontroll mbi tregjet tona dhe duke aksesuar 
mundësi të reja përfitimi 

PROFILI I
GRUPIT
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ANTEA Cement ka një kapacitet prodhimi prej 1,4 
milion ton çimentoje në vit dhe 3,300 ton klinker 
në ditë. Fabrika ndodhet në zonën e Boka e Kuqe, 
Borizanë, e cila ndodhet 50 km larg nga Tirana, 
kryeqyteti i Shqipërisë. Fabrika shërben jo vetëm për 
të plotësuar kërkesat e tregut vendas në Shqipëri por 
eksporton gjithashtu klinker dhe çimento në Egjipt, 
Mal të Zi, Libi, si dhe në Itali. Përgjegjësia sociale e 
korporatës është një̈ element thelbësor i Grupit 
TITAN dhe për pasojë një nga objektivat qeverisës 
të ANTEA dhe një̈ nga vlerat e saj të korporatës. 
Që prej fillimit, ANTEA është ndërtuar në mënyrë 
që të siguroj efiçencë të energjisë dhe dobishmëri 
mjedisore ndërsa adreson shqetësimet  e shoqërisë.

ANTEA Cement Sh.A., është një nga investimet më 
të mëdha, me standardet më të larta të zbatueshme 
në Shqipëri, sa i përket ndërtimit dhe operimit, me 
një̈ vlerë të përgjithshme që tejkalon shumën prej 
200 milion Euro. Shoqëria zotërohet nga TITAN 
Group 80%, një̈ kompani Greke shumëkombëshe 
dhe 20% zotërohet nga Korporata Ndërkombëtare 
e Financave (KNF), një institut financiar shumë i 
njohur i Bankës Botërore. Fabrika është ndërtuar 
nga CBMI Construction Co, një shoqëri kineze në 
fushën e ndërtimit, e cila, nën mbikëqyrjen e grupit 
inxhinerik të TITAN, e përfundoi ndërtimin e fabrikës 
në kohë, brenda buxhetit të parashikuar dhe pa asnjë̈ 
aksident. 

Për të siguruar eficencë të energjisë̈ dhe dobishmëri mjedisore, fabrika është 
ndërtuar me teknologjitë̈ më të mira në dispozicion. Si shembull, i gjithë transporti 
i materialeve brenda fabrikës bëhet mes konvenierëve të mbuluar në mënyrë që 
të reduktohet sasia e pluhurave të shpërndarë në ambient. Përdoret teknologjia e 
fundit me mullinj bluarës vertikal të cilat zënë më pak hapësirë, duke garantuar 
performancë më të mirë mjedisore dhe eficencë më të madhe në konsumin e 
energjisë̈ elektrike. ANTEA përdor filtra me qese, të cilat edhe pse kanë kosto më të 
larta Operacionale, garantojnë një performancë më të mirë mjedisore.

Për të adresuar shqetësimet e shoqërisë, është kryer studimi mbi Vlerësimin 
e Impaktit Shoqëror dhe Mjedisor (ESIA) hzbatuar nga Atkins: një̈ kompani 
ndërkombëtarisht e njohur konsulencash mjedisore. Studimi përfshiu një sondazh 
mbi shqetësimet shoqërore të banorëve të zonës, i cili u finalizuar me një̈ Plan 
Kompensimi Shoqëror pesëvjeçar.

PROFILI ANTEA



KU 
OPEROJMË

Me seli në Athinë, Greqi, Grupi punëson 5,482 njerëz (31 Dhjetor 2016) në 
të gjithë botën dhe shet produkte në 29 vende në Afrikën e Veriut, Afrikën 
Perëndimore, Kanada, Bregu Lindor i SHBA, Gjiri i Meksikës, Amerika Qendrore- 
Karaibe, Ballkan dhe Evropë Perëndimore. Ne kemi fabrika çimentoje në nëntë 
vende dhe operimi jonë është organizuar në katër rajone gjeografike: SHBA; 
Greqi dhe Evropë Perëndimore; Evropë Juglindore; dhe Mesdheu Lindor.

Tregu i ANTEA Cement i shërben: Egjiptit, Italisë, Kosovës, Libisë, Malit të Zi dhe Maltës.





10

Vlerësimi i ndikimit mjedisor dhe social për fabrikën dhe guroret, si dhe rehabilitimi i mëvonshëm i gurores, janë̈ vlerësuar nga 
Këshilli Botëror i Biznesit për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe referohen si raste studimore. Sistemi Shëndeti dhe Siguria i aplikuar 
gjatë fazës së ndërtimit, si dhe kushtet e punës të krijuara pas kësaj, janë̈ përmendur nga IFC si një̈ praktikë e mirë për zbatimin 
e Standardit të performancës e 2 mbi punën dhe kushtet e punës. 

Me qëllim arritjen e objektivave të kompanisë̈ për 
qëndrueshmërinë e mjedisit, në vitin 2008 u realizua për 
ANTEA-n një Vlerësim i Ndikimit Social dhe Mjedisor nga 
konsulentë ndërkombëtarë (Atkins), për sa i përket ndërtimit të 
fabrikës së prodhimit të çimentos dhe guroret e saj në Shqipëri. 
Ndër çështjet mjedisore të mbuluara, VNSM vlerësoi ndikimet 
e fazave të ndryshme të projektit, përkatësisht (i) ndërtimin, 
(ii) operimin dhe mbylljen në ekologji, (iii) biodiversitetin dhe 
(iv) peizazhin. VNMS, si rrjedhim, propozoi masat zbutëse 
specifike dhe planet e rehabilitimit për guroret ku ANTEA 
do të përfshinte edhe nevojat lokale të teknologjisë. Planet 
e rehabilitimit të guroreve janë pjesë përbërëse e Sistemit 
Menaxhues te Mjedisit (EMS) te ANTEA-s duke përfshirë të 
gjitha procedurat përkatëse, udhëzimet e punës dhe praktikat 
e monitorimit. 

Aktivitetet e Restaurimit
Pas VNMS-së, u përgatit një Plan Veprimi mjedisor dhe 
shoqëror, në përputhje me standardet e BERZH dhe IFC-së, 
për projektin ANTEA, e cila ndër të tjera kishte të përfshira 
edhe planet për rehabilitimin, zhvillimin dhe menaxhimin e 
guroreve. Planet e Menaxhimit të Guroreve (PMG-të) për të 
dy guroret janë përfunduar në vitin 2010 dhe përmbajnë një 

REHABILITIMI I GURORES: NJË PËRVOJË E TITAN

ANTEA SI PRAKTIKA MË E MIRË 

studim të strukturuar dhe praktika, të cilat janë në një linjë me 
Projektet ekzistuese (dhe të miratuara zyrtarisht) të Minierave 
dhe Guroreve si dhe Studimeve të Ndikimit në Mjedis. Në 
këtë aspekt, PMG-të janë të bazuara në legjislacionin e vendit 
dhe gjithashtu në përputhje me praktikat më të mira për 
zhvillimin dhe rehabilitimin e guroreve të grupit TITAN . 

PMG-të përfshijnë planet (afatgjata) të gërmimit, planet e 
detajuara 5-vjeçare dhe vitin e parë të aktivitetit operacional 
në gurore duke pasur për qëllim sigurimin dhe paraqitjen 
e një plani racional për përdorimin e gurores, planifikimin e 
gërmimeve dhe ripyllëzimin e brezave të guroreve. Planet e 
rehabilitimit sot janë pjesë përbërëse e Sistemit te Menaxhimit 
Mjedisor të ANTEA-s (EMS) me të gjitha procedurat përkatëse, 
udhëzimet e punës dhe monitorimin e praktikave për 
aktivitetet rehabilituese të guroreve.

Ato sigurojnë zbatimin e planeve, peisazhit progresiv dhe 
bonifikimin për zonat e gërmuara. Edhe pse ende në fazën 
e hershme të zhvillimit të guroreve, praktikat e rehabilitimit 
zbatohen tashmë në pjesën e sipërme (të varfëruar) të brezave 
të gurores së ANTEA-s dhe angazhimi është në përputhje me 
zhvillimin e guroreve.

AT A GLANCE

Zbatimin e planit për menaxhimin e gurores para fillimit të punës me guroren
 
Zbatimin e planit të rehabilitimit të gurores para fillimit të punës me guroren 

Identifikimi i specieve endemike të florës së rajonit përpara fillimit të punës me guroren 

Rehabilitimi u realizua brenda vitit të parë të operimit së gurores 

Dy specie endemike shqiptare u përfshinë në planin e rehabilitimit të gurores 

» 
» 
» 
» 
» 

FAKTE

Gurorja e parë në Shqipëri që shfrytëzohet në përputhje me standardet e BE-së dhe në për-
puthje të plotë me legjislacionin;  

Dy specie të florës janë përfshirë në listën e kuqe të Shqipërisë, përkatësisht Quercus ilex (lisi 
ose lisi dushk) dhe Salvia officinalis (sherebela) janë përfshirë në procesin e rehabilitimit të 
gurores.

» 
» 

Zhvillimi i planeve rehabilituese dhe menaxhimit të gurores për projektin ANTEA, është kryer në bazë 
të rezultateve të VNMS (Vlerësimi i Ndikimit Social Mjedisor). Plani i rehabilitimit të gurores është 
konsideruar si një nga praktikat më të mira nga ËBCSD / CSI, bazuar në:

Shënim:  Ky rast studimor është publikuar në Direktivat e CSI-se për Rehabilitimin e Guroreve 2011
Mund ta gjeni këtë studim në faqen e internetit në vijim - http://www.wbcsdcement.org
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Standardi i Performancës 2 i IFC-
së, i cili ka qenë pjesërisht i hartuar 
sipas standardeve kryesore të punës 
së ILO-s dhe konventave kryesore të 
Kombeve të Bashkuara, përcakton se 
në çfarë konsiston një ”punë të mirë”: 
Një punë që garanton të drejtat 
themelore të punëtorëve, ndërsa u 
paguan atyre një pagë të mirë dhe të 
drejtë. Rasti studimor i ANTEA Cement 
në Shqipëri tregon se si standardi 
mund të përfshihet në marrëveshje 
kontraktuale me rezultate pozitive të 
biznesit dhe rritjen e qasjes në tregjet 
e reja. Kërkesat e vazhdueshme 
për pune cilësore kanë lidhje me 
përfitimet endogjene te kompanive: 
produktivitet të lartë, të ardhura 
të rritura dhe akses në klientë dhe 
konsumatorë të rinj. Ekzistojnë 
gjithashtu dëshmi se firmat në 
përputhje me këto standarde, firmat 
kanë më shumë gjasa ti mbijetojnë 
krizave financiare. Në mjedisin tonë 
të tanishëm politik dhe ekonomik, 
krijimi i vendeve të punës është një 
fokus kyç i institucioneve akademike, 
agjencive ndërkombëtare të zhvillimit 
dhe qeverive gjithashtu. Jo vetëm 
çdo punë, por punë që janë të mira 
për zhvillim dhe që kontribuojnë 
për standarte më të larta globale 
të jetesës, kohezionin social dhe 
produktivitetin.

IFC ka financuar ANTEA Cement në 
fund të vitit 2008, për ta ndihmuar 
kompaninë të ndërtojë dhe operojmë 
një fabrikë për prodhimin e çimentos 
me kapacitet prej 1.4 milion ton 
në Shqipëri. Ky projekt është një 
shembull i mirë i bashkëpunimit 
ndërinstitucional midis IFC-së dhe 
Bankës Evropiane për Rindërtim 
dhe Zhvillim (BERZH), një investim i 
huaj i suksesshëm (IHD) në Shqipëri 
nga një kompani greke që kontraktoi 
punëtorë kineze dhe përfshirjen e 
suksesshme të specifikave PS2 në 
marrëveshjet dhe aktivitetet në nivel 
firme. ANTEA ka përdorur financimin 
e IFC-se dhe BERZH-it për ndërtimin 
e fabrikës, duke krijuar 300 vende 
pune dhe një shtesë prej 500 vende 
pune indirekte.

Kompania e ndërtimit CBMI kishte 
kontratën për projektimin, ndërtimin 
dhe operimin e fabrikës. Në kulmin 
e periudhës së ndërtimit, CBMI 
planifikoi të punësonte rreth 800 
punëtorë kinezë dhe kërkoi të 
ndërtonte një strehim për punëtorët. 
Vlerësimi i rrezikut për punë është 
përfshirë në procesin e Vlerësimit te 
Mjedisit dhe Ndikimit Social. Përveç 
kësaj, zhvillimi dhe zbatimi i politikave 
dhe procedurave të burimeve 
njerëzore ishin në përputhje me 

kërkesat e SP2. ANTEA përfshiu 
kërkesat specifike te SP2 si dispozita 
në marrëveshje kontraktuale aktuale 
me CBMI dhe kontraktuesit të 
tjera që ajo punësoi. Programi i 
monitorimit për kontraktorët, duke 
përfshirë auditimet e brendshme 
dhe të jashtme, u zhvillua ashtu siç 
ishte planifikuar dhe ANTEA ishte 
në gjendje për të përmbushur, dhe 
të auditohej kundrejt Standardit 
te njohur te Përgjegjësisë Sociale 
(SA8000).

Të bindësh sponsorin për rëndësinë e 
menaxhimit të punës dhe kushteve 
të punës me kontraktorët e tyre ishte 
e vështirë në fillim të procesit. Por pas 
dy viteve të zbatimit, Grupi TITAN po 
bën prezantimin e projektit ANTEA si 
një shembull të praktikës më të mirë. 
Përfitimet e bashkëpunimit ndërmjet 
TITAN dhe kompanisë se ndërtimit 
përfshinë përfundimin e projektit në 
kohë dhe në buxhet, zero aksidente, 
praktikat më të mira në menaxhimin 
e kontraktuesve, dhe përmirësimin e 
kushteve të punës në kompaninë e 
ndërtimit që do të krijojë mundësi 
për ato në tregjet e reja evropiane 
dhe të Amerikës së Veriut.

PËRFSHIRJA E SUKSESSHME E KËRKESAVE TË SP2 TË IFC
RASTI STUDIMOR I ANTEA CEMENT

Shënim: *Ky rast studimor është publikuar në Studimin e Punës të IFC-së në 2013
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ESIA e zhvilluar përpara 
ndërtimit të fabrikës

Fillon ndërtimi i
fabrikës

ANTEA njihet nga 
WBCSD si praktika më e 
mirë për rehabilitimin
e gurores

Certifikata e 
menaxhimit të 
sistemeve

ANTEA njihet nga IFC si 
praktika më e mirë për 
standartet e punës

Përvjetori i 5të i 
operimit të fabrikës

‘Çmimi për 
Performancën më të 
Mirë të Sigurisë’ në 
Grupin TITAN

Ndërtimi I fabrikës 
përfundon Brenda
afatit dhe buxhetit

Prodhohet
klinkeri i parë

Përfitohet leja
minerare nga qeveria

HISTORIKU NDËR 
VITE 

Objektivi drejtues i ANTEA Cement është të zhvillohet si një prodhues çimentoje, duke kombinuar shpirtin sipërmarrës dhe përsosmërinë 
operacionale në respekt të njerëzve, shoqërisë, si dhe mjedisit. Arritja e këtij objektivi kërkon një kuadër parimesh dhe vlerash të përcaktuara, 
të cilat udhëheqin veprimtarinë tonë të përditshme, si dhe pasqyrojnë përkushtimin tonë ndaj palëve të interesit.

Integriteti

 ‒ Praktika biznesi etike
 ‒ Transparencë
 ‒ Komunikim i hapur

 ‒ Parashikimi i nevojave të 
klientit 

 ‒ Zgjidhjet inovative
 ‒ Cilësi e lartë e produkteve 

dhe shërbimeve

 ‒ Siguria në plan të parë
 ‒ Zhvillim i qëndrueshëm
 ‒ Angazhim i palëve të 

interesuara

 ‒ Rritja e bazës së njohurive
 ‒ Mjeshtri në çdo funksion
 ‒ Përsosmëri në detyrat kryesore

 ‒ Vlera e aksionarit
 ‒ Objektiva të qarta
 ‒ Standarte të larta

 ‒ Organizim i të mësuarit
 ‒ Vullneti për ndryshim
 ‒ Avancimi me sfidat

Njohuritë

Vlera për Klientin

Përmbushja e 
rezultateve

PSK

Përmirësim i 
vazhdueshëm

VLERAT DREJTUESE
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ESIA e zhvilluar përpara 
ndërtimit të fabrikës

Fillon ndërtimi i
fabrikës

ANTEA njihet nga 
WBCSD si praktika më e 
mirë për rehabilitimin
e gurores

Certifikata e 
menaxhimit të 
sistemeve

ANTEA njihet nga IFC si 
praktika më e mirë për 
standartet e punës

Përvjetori i 5të i 
operimit të fabrikës

‘Çmimi për 
Performancën më të 
Mirë të Sigurisë’ në 
Grupin TITAN

Ndërtimi I fabrikës 
përfundon Brenda
afatit dhe buxhetit

Prodhohet
klinkeri i parë

Përfitohet leja
minerare nga qeveria

PRODUKTET TONA

Shtëpi

Ndërtesa zyrash dhe hapësira të tjera për njerëz

Rrugë

Hekurudha

Aeroporte

Diga e të tjera

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çimento është një material ndërtimi thelbësor për krijimin e kapitalit social. Thuajse e gjithë̈ çimento përdoret 
në formën e betonit, i cili krijohet mes përzierjes së çimentos me rërë dhe ujë̈. Betoni është një material jetësor 
për të mbështetur jetën njerëzore modern. Ai përdoret në një gamë të gjerë ndërtimesh e veçanërisht për:

Përdorimi i thjeshtë dhe i sigurt

Formësim i lehtë

Fuqi e madhe kompresive

Rezistencë e lartë

Ekonomik dhe me ofertë të qëndrueshme

» 
» 
» 
» 
» 

Çimento është kthyer në materialin e ndërtimit më të përhapur dhe i dyti, pas konsumit të ujit, si 
material me veçori unike si:

Çimento është një lidhës hidraulik, i një material inorganik i bluar imtësisht, i cili kur përzihet me ujin, 
formon një pastë e cila vendoset dhe forcohet mes efektit të proceseve të reaksionit hidrik, të cilat pas 
forcimit, mbajnë forcën dhe stabilitetin edhe nën ujë. Çimentoja kur paketohet mirë dhe përzihet me 
agregat dhe ujë, është në gjendje të prodhoj beton ose llaç, të cilët e ruajnë aftësinë për t’u modeluar 
e punuar për një kohë të mjaftueshme dhe janë në gjendje që pas një kohe të përcaktuar, të përftojnë 
nivelet e specifikuara të fortësisë dhe të stabilitetit afat-gjatë të volumit.

CEM II / B-LL 32.5

Çimento Gëlqerore Portland me përbërësit 
kryesorë 65 - 79% Klinker, 21 – 35% Gëlqerore 
dhe përbërës plotësues të vegjël 0 – 5% Gips. 

CEM I /42.5 R Prodhimi Çimentos 
ton/vit

Çimento Portland me përbërës kryesorë 95 – 
100% Klinker dhe përbërës të tjerë të vegjël 0 

– 5% Gips. 

CEM II/ A-LL 42.5

Çimento Gëlqerore Portland me për- bërësit 
kryesorë 80 - 94% Klinker, 6 – 20% Gëlqerore 
dhe përbërës plotësues të vegjël 0 – 5% Gips. 

20122012
1,062,000

20132013
1,098,000

20142014
710,000

20152015
675,250

20112011
1,040,000

20162016
652,600



OZHQ 
më të 
rëndësishëm 
për biznesin tonë 

SË BASHKU PËR OBJEKTIVAT E 
ZHVILLIMIT TË QENDRUESHËM 
(OZHQ) TË OKB

SHËNDETI

ARSIMI

EKONOMIA INFRASTRUKTURA

GRATË UJI

KOMUNITETET

ENERGJIA

EKOSISTEMET

KONSUMI KLIMA PARTNERITETET

Komiteti i Përgjegjësisë Sociale të Korporatës të Grupit ka 
vendosur të përdorë OZHQ për të përcaktuar objektivat 
e të ardhmes dhe fusha për përmirësim të mëtejshëm. 
Ne besojmë se ato na ofrojnë një mundësi unike për të 
forcuar veprimin bashkëpunues, thelluar angazhimin e 
palëve të interesuara dhe rritjen e vlerës që ne krijojmë 
në nivel lokal. 

Ne kemi filluar tashmë të harmonizojmë objektivat e 

Grupit mes procesit të vlerësimit të materialitetit. Në vend 
që të vendosim synime të reja për tre deri në pesë vitet 
e ardhshme, ne po fokusohemi në ‘themelin e trefishtë’ 
duke marrë në konsideratë objektivat tonë financiar, 
shoqëror dhe mjedisor si dhe indikatorët e performancës 
performancën tonë së jashtmi.  Megjithatë, në nivel grupi 
ne jemi dakordësuar se jo të 17 OZHQ-të kanë rëndësi të 
barabartë për ne. Ndaj ne kemi përcaktuar tri kategori kyç 
të cilat janë të lidhura me çështjet material të kompanisë:

ANTEA do të vijoj me vlerësimin e vazhduar edhe përgjatë 2017, duke marrë në konsideratë 
konsultimet me palët e interesuara kombëtare, ndërsa ne zhvillojmë dhe promovojmë 
OZHQ në vend.

Nisur nga sfidat domethënëse me të cilat janë përballur shumë biznese gjatë pesëvjeçarit 
të fundit, ne kemi rishikuar strategjinë tonë të qëndrueshmërisë, duke zgjeruar qëllimin dhe 
objektivat tona duke u fokusuar ne zbatimin e përpjekjeve bashkëpunuese. Në vitin 215, ne 
kemi ndjekur hapat kyçe të mekanizmit tonë ‘Busulla OZHQ’, duke filluar me analizën dhe 
identifikimin e OZHQ me rëndësi për biznesin tonë dhe aty ku ne mund të kontribuojmë në 
mënyrë domethënëse për arritjen e tyre. Veçanërisht ne jemi duke adresuar si fushat kyçe 
për investim në të ardhmen, shëndetin, konsumin e burimeve natyrore, ndryshimin klimatik 
dhe bashkëpunimin për zhvillim të qëndrueshëm.

PRIORITETET TONA
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Angazhimi me aktorët e brendshmëm dhe të jashtë̈m është një̈ element thelbë̈sor i mënyrës se si ne bëjmë 
biznes, që lidhet drejtpërdrejt me vlerat tona dhe prioritetet kyç̧e, për një rritje të qëndrueshme. Vlerësimi i 
çështjeve materiale për veprimet tona themelore dhe atyre të aktorëve kryesorë, është një element kyç̧ që 
mundëson përmirësimin e vazhdueshëm të strategjisë sonë dhe sistemeve të menaxhimit.

Ne identifikojmë palët e interesit sipas Standardit ndërkombëtar të Angazhimit të Aktorëve AA1000 (SAA) dhe 
përdorim tri parimet e tij kryesore të përfshirjes, materialitetit dhe reagimit për të udhëhequr procesin në nivel 
Grupi dhe nivel lokal. 

Ne përdorim opinionet dhe reagimet nga takimet e organizuara, forumet dhe workshopet që përfshijnë palë 
të interesuara të brendshme apo të jashtme, për të zhvilluar plane veprimi dhe nisma bashkëpunuese që 
forcojnë angazhimin tonë të vazhdueshëm për qëndrueshmërinë. Kjo na ndihmon të përmirësojmë njohuritë 
dhe ekspertizën tonë si dhe rrit ndërgjegjësimin mbi çështje kyçe siç janë shëndeti dhe siguria, energjia dhe 
ndryshimi klimatik.

Duke pasur parasysh rëndësinë e operacioneve lokale të ANTEA, angazhimi i palëve të interesuara, qofshin këto 
të brendshme apo të jashtme, realizohet përmes dy proceseve të ndara nga njëra tjetra që kanë për qëllim 
përcaktimin e çështjeve materiale kyçe dhe veprimeve për secilin aspekt material Brenda dhe jashtë kompanisë 
(për më shumë informacion lidhur me palët e interesuara të brendshme dhe të jashtme konsulto faqen 34)

Që nga viti 2007, Grupi TITAN ka kryer vlerësime të materialitetit si pjesë e procesit të angazhimit me 
palët e interesuara. Rezultatet përdoren për ti dhënë formë përmbajtjes së raporteve drejtuar palëve 
të interesuara, për të përafruar prioritetet e biznesit me pritshmëritë e palëve të interesuara dhe për 
të përmirësuar performancën tonë të përgjithshme në nivel afatgjatë. Në vitin 2016, ANTEA vazhdoi 
me rivlerësimin e të gjitha çështjeve relevante për biznesin tonë duke marrë në konsideratë ndikimin 
e tyre tek Grupi dhe rëndësinë e tyre për sa i përket palëve tona të interesuara. Pas reagimit nga 
palët e interesuara dhe hulumtimeve si dhe të dhëna nga organizata ndërkombëtare, institucione 
investitorësh dhe partnerë biznesi, ne po zhvillojmë çështje të cilave u është dhënë përparësi në bazë 
të rëndësisë dhe peshës së tyre specifike.

*Ky grafik përmbledh çështjet tona më të rëndësishme materiale për palët tona të interesuara.

PËRQËNDRIMI NË ÇËSHTJET MATERIALE 

PROCESI I ANGAZHIMIT 

Ndërsa pritshmëria nga biznesi po rriten në të gjitha nivelet, përqëndrimi në 
çështjet materiale po bëhet gjithnjë e më i rëndësishme për zhvillimin e një̈ 
strategjie qëndrueshmërie koherente, gjithë̈përfshirëse dhe të përputhshme.



ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESUARA

9.934orë

2.767.289 9.629.884

Trajnime për punonjësit

Paga dhe 
përfitime për 
punonjësit

Taksa për Qeverisjen 
Qendrore dhe Vendore

CAPEX dhe Shpenzime 
për Shëndetin & 

Sigurinë dhe Mjedisin

520.000

23.558.154
Shpenzime Furnizimi

2016 NË FOKUS

NË RESPEKT TË OBJEKTIVAVE SOCIO-EKONOMIK DHE ATYRE TË ZHVILLIMIT TË QENDRUESHËM, ANTEA PUBLIKON 
IMPAKTIN DHE KONTRIBUTIN E SAJ NË KONTEKSTE TË NDRYSHME LOKALE 

ANTEA vazhdon përpjekjet për të gjetur mënyrat më efektive për të raportuar mbi tema që kanë impakt rajonal ose 
lokal.



Mbrojtja mjedisore

64,000 m2 sipërfaqe totale e rehabilituar e guroreve

62.69 kg/t klinker mbetje të hedhura

752,66 g/ton klinker NOx  (oksid nitrogjeni), 23,16 g/ton klinker SOx (oksid sulfuri) 
&1,85 g/ton klinker pluhur

636.17 kg/ton prodhim CO2 (dioksid karboni)

» 
» 
» 
» 

Shëndeti dhe siguria
Zero aksidente 

100% ulje në numrin e LTI (paaftësi apo largim i përkohshëm nga puna për 
shkak të aksidenteve në punë), që prej vitit 2012

100% ulje të LTIFR (shkalla e shpeshtësisë së paaftësisë apo largimit të 
përkohshëm nga puna për shkak të aksidenteve në punë) &

LTISR (shkalla e dëmtimit nga paaftësia apo largimi i përkohshëm nga puna për 
shkak të aksidenteve në punë), që prej vitit 2012

3,491 orë trajnimi të drejtpërdrejta për punonjësit dhe 1162 orë trajnimi për 
kontraktuesit gjatë vitit 2016

» 
» 
» 
» 

Ndikimet kryesore të drejtpërdrejta & të tërthorta të veprimtarive
Emetimet në ajër dhe emetimet serë

Cilësia e ajrit të ambientit

Konsumi i ujit dhe prodhimi i mbetjeve

Konsumim i materialeve të lëndës së parë

Ndryshimi i ndikimeve të peisazhit dhe impakti pamor

» 
» 
» 
» 
» 

Zhvillimi i komunitetit vendas
665,8 mijë Euro kontribute në para dhe në natyrë për të gjitha palët e interesuara 
(2010-2016)
 
Rritje e Ndërgjegjësimit për Shërbimet Publike përmes dialogut të vazhdueshëm 

Takime dypalëshe 

Rindërtimi i shkollave dhe rrugëve 

Implementimi i mekanizmit për ngritjen e ankesave 

» 
» 
» 
» 
» 

Prezenca e ANTEAS në komunitetin e biznesit
Anëtare e Bordit të Drejtorëve të Rrjetit Shqiptar të PSK

Anëtarë e disa Komiteteve dhe Bordeve të Shoqatave të Biznesit

» 
» 

» 
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PERFORMANCA E 
ANTEA
NJERËZIT TANË

Njerëzit janë në qendër të gjithçka 
që ne bëjmë. Ne kujdesemi për 
punonjësit tanë, duke konsideruar 
përpjekjet dhe talentin te tyre si 
jetësor për funksionimin e kompanisë, 
e cila operon në mënyrë optimale që 
prej vitit 2010. Ti bashkohesh familjes 
së madhe ANTEA Cement, do të 
thotë jo vetëm të bëhesh pjesë e një 
prej kompanive leader në biznesin 
e ndërtimit, por gjithashtu të jesh 
pjesë e një korporate që ushqen 
interesa domethënës për njerëzit 
e saj. Punësimi me ne është një 
marrëdhënie reciproke në të cilën ne 
investojmë si në anëtarë të stafit por 

edhe në shëndetin dhe sigurinë e tyre 
si përbërësit kyç të suksesit.

ANTEA Cement, pjesë e grupit 
multi-rajonal TITAN, ka një plan 
të vazhdueshëm për pasurimin e 
kapaciteteve të punonjësve të saj 
mes programeve dhe nismave të 
ndryshme.

Kodi i Sjelljes së Grupit TITAN me vlerat 
e tij dhe standardet e detyrueshme, 
udhëzon mënyrën se si operojmë me 
njerëzit tanë këtu në ANTEA Cement. 
Është thelbësore për ne të krijojmë 
hapësirë aty ku punonjësit ndihen 

të vlerësuar, të respektuar dhe kanë 
vend për rritje personale. Ambicia 
jonë është të kemi njerëzit e duhur 
për çdo pozicion dhe gjithashtu të 
zhvillojmë dhe forcojmë cilësitë e 
tyre përgjatë këtij rrugëtimi. Është me 
rëndësi për ne të komunikojmë me 
çdo person të interesuar ti bashkohet 
familjes ANTEA si një mjedis pune 
pa diskriminim. Ne zbatojmë një 
politikë të komunikimit të hapur, 
duke u angazhuar të ofrojmë të njëjtat 
shanse si për aplikuesit ashtu edhe 
punonjësit, pa dallim gjinie, kombësie, 
race, besimi, statusi familjar, etj.

Paga Minimale e përcaktuar me ligj (VKM nr. 
573/03.07.2013)  22,000 Lek 

Paga Minimale në ANTEA Cement
37,400 Lek

Kosto e Transportit  
EUR 240.153 

Kosto e Ujit të Pishëm   
EUR 10.555      

Kosto e Kateringut 
EUR 238.940

ANTEA Cement ofron për punëtorët një pagë mujore 1.7 herë më e lartë se paga minimale e përcaktuar me ligjin 
vendas. Të gjitha punonjëset femra kanë të drejtën e lejes së lindjes, e cila përdoret plotësisht, sipas përcaktimit 
të ligjit. Kompania ofron falas për çdo punonjës, ushqim, transport dhe ujë̈ të pijshëm.

Studimi i Zhvillimit të Performancës (Performance Development Review) të cilit ju nënshtruan 26% e punonjësve 
tanë në vitin 2016, tregoi që ne ndërmarrim një angazhim serioz në barazinë gjinore në kompaninë tonë. Procesi i 
vlerësimit vjetor për punonjësit e administratës tregon se në kompani, 4 femra ushtrojnë pozicione menaxheriale. 
Përveç këtij fakti, ne kemi 23 femra në kompaninë tonë, duke përfshirë 4 në pozicionet menaxheriale. Ne e 
konsiderojmë këtë si fillimin e angazhimit tonë për shanset e barabarta në kompaninë tonë, pavarësisht përkatësisë 
gjinore.
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TRAJNIMET

Që prej fillimit të veprimtarisë̈ së saj në Shqipëri, ANTEA Cement ka vlerësuar zhvillimin dhe trajnimin e komunitetit 
lokal si faktor shumë të rëndësishëm, me qëllim për tu njohur si punëdhënësi më i madh në zonë. Fuqia punëtore 
e ANTEA Cement e ndarë sipas rajonit në 2016 është: 86 punonjës nga komuniteti lokal (83 meshkuj, 3 femra), 102 
punonjës nga Tirana (78 meshkuj dhe 24 femra) dhe 6 punonjës të huaj (6 meshkuj dhe 0 femra)

Zhvillimi i punonjësve tanë është thelbësor për ANTEA Cement, ndaj ajo kontribuon në zhvillimin e punonjësve të saj 
duke u siguruar atyre trajnim tëvazhdueshëm në lidhje me aftësitë e tyre teknike dhe të manaxhimit. Në vitin 2016, 
fokusi i trajnimeve tona ishte zhvillimi i shprehive të mira (soft skills) realizuar nëpërmjet programit STEP, një metodë 
e të mësuarit afat-gjatë. Gjatë këtij viti stafi u trajnua të përforcoj aftësitë e punës në grup dhe krijimit të skuadrës, të 
komunikoj në mënyrë eficente, të prezantoj dhe menaxhoj.

Gjatë vitit 2016, 44% e punonjësve të ANTEA u kontraktuan nga komunitetet lokale. Trajnimi i 
komuniteteve lokale mbetet një prej objektivave tona parësore, e cila përputhet me synimin e ANTEA 
për të qenë një prej kompanive më të mëdha në zonë.

SIPAS PREJARDHJES

185 vendor 169 meshkuj 24 meshkuj
administratë 65

punëtorë 99

7 të huaj 23 femra 4 femra menaxherë 28

SIPAS GJINISË SIPAS KATEGORISËSIPAS GJINISË NË 
POZICION MENAXHUES
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PROGRAMI I TRAJNIMIT TË AKADEMISË ANTEA

ORËT E 
TRAJNIMIT

Ky program trajnimi është hartuar 
për dy nivele menaxhimi: supervizor 
dhe menaxher, dhe ka për qëllim 
përforcimin dhe përmirësimin e 
shprehive të menaxhimit të ekipit 
mbi çështjet në vijim:

Në vitin 2016 ne kemi përfunduar 
dy modulet e para. Në fund të çdo 
moduli, pjesëmarrësit e trajnuar 
zhvillojnë një plan punë konkret për 
përmirësimin e tyre dhe çështjeve 
që duhet të ndiqen.

Në vitin 2016, u ofrua një total 
prej 9934 orësh trajnime për 192 
punonjësit tanë. Prej tyre 167 
punonjës meshkuj morën 9130 orë 
trajnime ndërsa 23 punonjëse femra 
morën 804 orë trajnimi,  mesatarisht 
55 dhe 32 orë trajnimi përkatësisht. 

Komunikimi kuptimplotë

Zgjidhje konflikti

Dhënie feedback-u

Menaxhim Skuadre

Menaxhim Projekti

9934orë

Trajnim për 192 punonjësit 
tanë

9130orë

Trajnim për 167 punonjësit 
meshkuj

804orë

Trajnim për 23 punonjëset 
femra 

KATEGORIA E PUNONJËSIT NUMRI TOTAL I ORËVE TË 
TRAJNIMIT PËR KATEGORI

NUMRI I PUNONJËSVE

Menaxher i Lartë

Mashkull

Femër

Menaxher

Mashkull

Femër

Administratë / Teknik

Mashkull

Femër

Gjysëm i aftësuar / I pa aftësuar

Mashkull

Femër

185

185

60

1350

1080

270

1657

1265

393

2524

2524

0

5

4

1

24

20

4

65

47

18

99

98

1

Shënim : Orët e trajnimit janë llogaritur si orë të përftuara nga secili punonjës pjesëmarrës në orë trajnimi me grupe të ndryshme.
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ORËT MESATARE TË TRAJNIMIT GJATË VITIT SIPAS GJINISË DHE 
KATEGORISË SË PUNONJËSIT

VENDOSJA E STANDARTEVE NËPËRMJET SA8000

ANTEA Cement vendos standarte në sferën e biznesit në Shqipëri, duke qenë kompania e vetme që ka implementuar 
me sukses dhe është certifikuar me Standartin e Përgjegjësise Sociale 8000 (SA8000). Pas certifikimit në vitin 2012, 
ANTEA dhe ka zhvilluar një Sistem të Përgjegjësise Sociale 8000 në ambientet ku ajo operon në përputhje me kërkesat 
e standardit. Zotërimi i këtij standardi do të thotë se kompania stimulon praktikat e përgjegjshme sociale në vendin e 
punës si dhe angazhohet ti ruaj dhe zhvilloj ato më tej. SA8000 është një standart i auditueshëm i çertifikimit, I zhvilluar 
nga Përgjegjesia Sociale Ndërkombëtare, një organizatë jo-qeveritare jo-fitimprurëse e themeluar në vitin 1997. Ky 
standart është gjerësisht I njohur si mekanizmi për të siguruar punë të denjë për korporatat dhe bashkëpunëtorët e tyre.

Standarti SA8000 është në përputhje me të drejtat ndërkombëtare të punës siç parashikohen në konventat e Organizatës 
Botërore të Punës, Deklarata Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut dhe Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi të 
Drejtat e Fëmijës. Zhvillimi dhe mbikëqyrja e vazhdueshme e këtij Standarti është drejtuar nga një̈ Bord Këshillimor 
multi-sektorial me ekspertë nga bizneset, sindikatat, qeverinë̈ dhe OJF-të nga e gjithë̈ bota dhe të gjithë̈ industrive. 
Procesi i çertifikimit SA8000 është modeluar në formë të pavarur sipas Standarteve të Organizatës Ndërkombëtare 
për Standartizimin, si dhe elemente të shtuar të nevojshme për auditimin social, duke përfshirë kërkesat minimale të 
performancës, intervista te punëtoreve dhe një sistem të hapur të ankesave. Kompanitë qe aplikojnë SA8000 duhet të 
kenë̈ sisteme të konsoliduara të menaxhimit dhe i nënshtrohen një̈ auditimi nga një organ i pavarur, i akredituar për 
çertifikim.

Elementët bazë të Standartit SA8000 

Përfitimet nga Standarti SA8000për punëtorët, sindikatat dhe OJF-të janë: 
» Mundësi për të negociuar kolektivisht dhe krijuar sindikata
» Mjet për edukimin e punëtorëve për të drejtat e tyre themelore 
» Mundësi për të punuar direkt me bizneset për çështjet e të drejtave të punës

Përfitimet nga Standarti SA8000 për bizneset janë: 
(i) Rrit vlerat e kompanisë, (ii) Përmirëson imazhin dhe reputacionin e kompanisë, (iii) Përmirëson procesin e 
rekrutimit të punonjësve, mbajtjen dhe produktivitetin e tyre. (iv) Mbështet menaxhimin e zinxhirit të furnizimit dhe 
të performancës 

PUNONJËS TË TRAJNUAR ORËT TOTALE TË 
TRAJNIMIT

FEMRA MESHKUJ

Menaxher i Lartë

Menaxher

Administratë / teknik

Gjysmë i aftësuar / I pa aftësuar

5

24

77

86

192

1

4

21

0

25

4

20

56

86

167

ORË TRAJNIME ORËT TOTALE TË 
TRAJNIMIT

FEMRA MESHKUJ

Menaxher i Lartë

Menaxher

Administratë / teknik

Gjysmë i aftësuar / I pa aftësuar

288

2692

3751

3203

9934

40

206

558

0

804

248

2486

3193

3203

9130



22

Puna e fëmijëve
Nuk lejon punëtorë 

nën moshën 15 

Diskriminimi
Nuk ka diskriminim në bazë të 
racës, moshës, kastës, origjinës, 
fesë, gjinisë, orientimit seksual 

dhe përkatësisë politike 

Disiplina
Nuk lejon ndëshkimin trupor, 
detyrim fizik apo mendor ose 

abuzimi verbal 

Sistemi i Menaxhimit 
Kompanite qe kërkojnë 

certifikim duhet të integrojnë 
Standartin në sistemet dhe 

praktikat e tyre të Menaxhimi 

Liria e Shoqatës & e drejta 
për marrëveshje kolektive 

Respektohet e drejta për të 
krijuar dhe për t’iu bashkuar 
sindikatave si dhe firmosja e 

marrëveshjeve kolektive. 

Kompensimi
Pagat janë të mjaftueshme për 

të plotësuar nevojat bazë të 
punëtorit dhe familjes së tij/saj

Orë pune
Puna jashtë orarit është 

vullnetare dhe paguhet në një 
normë premium 

Puna e Detyruar
Nuk lejon punë të

detyruar duke përfshirë
burg ose skllavëri 

Shëndeti & Siguria
Sigurimi i një mjedisi

të sigurt dhe të
shëndetshëm të punës 

Në mënyrë të përgjegjshme, nëpërmjet standartit SA 8000 ne monitorojmë dhe ndihmojmë sipërmarrësit tanë të përmbushin 
detyrimet e tyre në lidhje me të drejtat e njeriut. Secili prej sipërmarrësve kontrollohet lidhur me kërkesën për të lejuar 
bashkimin nën organizata dhe për të lejuar që punonjësit e tyre të jenë të lirë të formojnë sindikata, por duke pasur parasysh 
faktin se shoqëritë sipërmarrëse janë tepër të vogla, punonjësit nuk krijojnë ndonjë sindikatë formale. Secili prej sipërmarrësve 
kontrollohet gjithashtu për plotësimin e kërkesës së mos përdorimit të punës së fëmijëve pasi ANTEA është shumë e ndjeshme 
në këtë tematikë dhe ushtron shumë kontrolle në dokumentacionin përkatës lidhur me moshën. 

Kontraktuesit e rëndësishëm kontrollohen mbi kërkesat lidhur me punën e detyruar, monitorohen orët e punës dhe pagesat 
lidhur me pagat dhe kontributet për sigurimet shëndetësore dhe shoqërore.

ANTEA Cement nxit në mënyrë aktive lirinë e punonjësve për t’u bashkuar në organizata, jo vetëm duke krijuar unionin 
e sindikatës, por gjithashtu duke kaluar përtej kërkesave ligjore, nëpërmjet aplikimit të standartit të tij të punës SA8000 
mundëson përfaqësimin e punonjësve pranë nivelit drejtues. Kryetari i sindikatës dhe përfaqësuesi i punonjësve mund të 
diskutojnë lirshëm me nivelin drejtues, lidhur me detyrimet, përmirësimet dhe sugjerimet për shëndetin dhe sigurinë, si dhe 
lidhur me ndonjë çështje tjetër e cila ndikon në kushtet e punës së punonjësve. Marrëveshja e negociuar dhe standarti SA8000 
u referohet kushteve të punës për shëndetin dhe sigurinë̈, në përputhje me Kodin e Punës. Në vitin 2015, i janë dedikuar orë 
të konsiderueshme trajnimit mbi të drejtat të njeriut, kryesisht për punonjësit e rinj të rekrutuar. 

Qëllimet kryesore të Standartit SA8000 janë:
Përfitimet për punonjësit, sindikatat dhe OJQ nga Standarti SA8000:

» Të siguroj që të drejtat e punës së punonjësve respektohen

» Të përmirësoj kushtet e punës

» Të shmang shkeljen e të drejtave të njeriut

Standarti SA8000 i zbatuar nga ANTEA Cement dhe Kodi i 
Punës i Republikës së Shqipërisë janë në përputhje të plotë 
me njëra tjetrën në raport me standartin e marrëveshjes së 
negociatave dhe shëndetit e sigurisë për kushtet e punës.
 

» 38 orë trajnimi të dedikuara për prezantimin e të drejtave të njeriut  
   vetëm për të punësuarit e rinj për vitin 2016

» 19 të punësuar të rinj ju nënshtruan trajnimit mbi të drejtat e njeriut
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Objektivi i ANTEA Cement është 
të jetë një prej industrive më të 
mira të prodhimit të materialeve 
të ndërtimit sa I takon standardeve 
ndërkombëtare të shëndetit dhe 
sigurisë. Ne operojmë me objektivin 
e zero aksidenteve në mendje, 
ndaj ANTEA kërkon vazhdimisht 
metodat më eficente dhe garanton 
të arrij dhe ruaj këtë në vendin e 
punës. Stafi menaxhues është i 
fokusuar në identifikimin e rasteve 
të humbjeve të mundshme të 
jetës, incidenteve apo aksidenteve 
dhe implementimin në kohë të 
masave korrigjuese, me qëllim për të 
parandaluar incidentet. Kjo kulturë 
me ‘zero aksidente’ e ANTEAs nuk 
zbatohet vetëm për punonjësit e 
fabrikës por edhe për kontraktorët, 
transportuesit dhe shoferët. Kultura 
me ‘zero aksidente’ mbahet përgjatë 
rutinës së përditshme duke përfshirë 
programe trajnimi në përputhje me 

nevojat e Shëndetit dhe sigurisë dhe 
nëpërmjet inspektimeve të sigurisë 
të cilat i ndihmojnë punëtorët 
gjithashtu të identifikojnë rrezikun 
dhe përforcojnë masat e duhura të 
sigurisë.

Në vitin 2010 ne filluam të zbatonim 
një program i cili është specifikisht i 
dizenjuar për industrinë, me qëllim 
parandalimin e aksidenteve dhe 
të menaxhonim reagimin në rast 
ndodhish të tilla. STOPTM për secilin 
prej nesh është një Program DuPont 
dhe përbëhet nga veprimtari pune 
në terren, si dhe takime diskutimi 
në grup dhe me video apo libra 
pune. Ky program i cili u zbatua 
plotësisht në vitin 2011, na ndihmon 
të kuptojmë si njerëzit sillen dhe si 
mund të komunikojmë më mirë në 
mënyrë që të arrijmë objektivat tonë 
të përbashkët në fushën e sigurisë 
në vendin e punës.

ANTEA ka krijuar gjithashtu një 
Këshill të Shëndetit dhe Sigurisë të 
përbërë nga 6 anëtarë, i cili kryen 
funksionet e tij në zbatim të plotë 
me legjislacionin vendas mbi këtë 
aspekt. Tre anëtarë të këshillit janë 
punonjës të ANTEA, të zgjedhur 
për herë të fundit në vitin 2015 dhe 
pjesa tjetër persona të emëruar nga 
menaxhimi. Menaxheri i SH&S ndjek 
procedurën ‘Raportimi dhe hetimi 
i incidenteve’ si dhe Udhëzimet 
e Grupit TITAN mbi Klasifikimin 
e Incidenteve, Hetimin dhe 
Raportimin, dhe ai është përgjegjës 
për monitorimin, gjurmimin dhe 
raportimin e statistikave mbi këtë 
aspekt. Në vitin 2016, ANTEA pati 
zero fatalitete dhe Lëndime me Kohë 
të Humbur por u raportuan 40 raste 
incidentesh të vogla për të cilën u 
ndërmorën 89 masa korrigjuese.

INDIKATORËT E PERFORMANCËS

PËRSHKRIMI 2015 2016201420132012

Dëmtimet (punonjës direkt)

Dëmtimet (punonjës indirekt)

LTI (punonjës direkt)

LTIFR

LTISR

Lëndimet e lehta

% e GA të investiguara

Numri i veprimeve korrigjuese

Propozimet nga punonjësit*

Orë trajnimi (punonjës direkt)

Orë trajnimi (punonjës indirekt)

0

0

0

0

0

39

92.3

110

18

3420

1760

0

0

1

2.54

853.79

23

91.3

55

26

1894

773

0

0

0

0

0

41

95.1

77

29

2603

596

0

0

0

0

0

43

100

77

9

2974

854

0

0

0

0

0

40

100

89

9

3491

1162

Shënim : *Nga punonjësit e zgjedhur të Këshillit SH&S

SHËNDETI DHE 
SIGURIA
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ORËT TKP 2012 - 2016
Treguesit kyç̧ të performancës (TKP-së) janë instrumentet e matjes, 
mes të cilave kompania ka vendosur të monitorojë performancën e 
saj në aspektin e Shëndetit dhe Sigurisë. Ato maten dhe raportohen 
në mënyrë periodike dhe shërbejnë për kompaninë si bazë për të 
përcaktuar prioritetet për ndërtimin e një kulture të sigurisë me "zero 
aksidente“.

TRAJNIME PËR SHËNDETIN DHE SIGURINË
Masat e Shëndetit dhe Sigurisë përforcohen dhe përcillen mes 
trajnimeve vjetore për të gjithë personelin, duke përfshirë kontraktorët 
e përditshëm. Materialet e prezantuara përzgjidhen me kujdes në 
bazë të legjislacionit vendas mbi Sigurinë dhe Shëndetin në punë. 

2012

2013

2014

2015

2016

2667 1894
3420 1760
596

773
5180
2957 2361
3828 2974 854
4653 3941 1162

Njohuri teknike

Siguria, shëndeti dhe 
mjedisi

Kujdesi dhe menaxhimi

Gjuhët e huaja

Kodi I sjelljes

Menaxhimi dhe aftësit 
manaxheriale

Aftësi jo-teknike dhe 
normalizimi

Të drejtat e njeriut

TEMAT E TRAJNIMITTOTALI ORËVE
Punonjës direkt
Punonjës indirekt
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Ne në ANTEA, besojmë fuqimisht se mbrojtja e mjedisit duhet të shkojnë dorë për dore me praktikat e biznesit. Ne 
të gjithë jemi përgjegjës për mbrojtjen e mjedisit dhe të moderojmë ndikimet e shkaktuara nga ne. Zhvillimi i një 
sër masash dhe projekte zhvëllimore nën moton "Qëndrueshmëria e Biznesit në Mjedis“, e bëjnë ANTEA Cement 
një kompani me përgjegjësi shoqërore e cila përdor dhe zbaton veprimtari inovative dhe vullnetare në të mirë të 
mjedisit dhe komunitetit. Këto fusha veprimtarie janë të listuara më poshtë:

Menaxhimi i
Ujit

Menaxhimi i
Mbetjeve

Menaxhimi i
Peisazhit

Menaxhimi i
Biodiversitetit

Burimet 
Alternative dhe
Lënda e Parë

Ajri i 
Ambientit

Ndryshimet
Klimatike

Menaxhimi i
Guroreve

Menaxhimi i
Emetimeve

Zhurmat &
Vibrimet

Projekti i parë i gjelbër, i përgatitur sipas udhëzimeve BAT dhe me një Vlerësim për Ndikimin Mjedisor dhe 
Social përpara ndërtimit të fabrikës

Identifikimi i ndikimeve të detajuara mjedisore dhe masat e zbutjes, të cilat zbatohen që prej fazës së ndërtimit

Implementimi i CEMs (Sistem për Monitorimin e Vazhdueshëm të Emetimeve) për herë të parë në Shqipëri

Operatori raportues i parë dhe i vetëm PRTR (Protokoll mbi çlirimin e ndotjes dhe regjistrin e transferimit) për tre vite radhazi

Shembulli më i mirë për menaxhimin dhe rehabilitimin e guroreve sipas Këshillit Botëror të Biznesit mbi Zhvillimin e 
Qëndrueshëm (WBCSD)

Impiant për trajtimin e ujërave të zeza, e cila është ndërtuar dhe operon në kantierin ë punës sipas standardeve të 
Bashkimit Evropian

Studim i plotë hidrologjik i ujëmbajtësit të rajonit për sigurimin e furnizimit me ujë për nevoja operacionale të 
fabrikës, pa prekur rezervat ujore të komuniteteve tona

Impiant për trajtimin e ujërave në sipërfaqe dhe shirat e stuhishme, e cila operohet sipas BE-së

Instalimi i parë i SNCR (sistem reduktimi selektiv & katalitik) në Shqipëri për reduktim të mëtejshëm të 
emetimeve (në formë vullnetare), pavarësisht se nivelet e emetimeve janë në përputhje me legjislacionin vendas

Përtej kërkesave legjislative, fabrika ka kryer monitorimin për cilësinë e ajrit në ambient, në zonat e banuara 
përreth saj, për të siguruar se funksionimi i fabrikës nuk shkakton ndikime negative në komunitet

Respektimi i pamjeve dhe peizazheve vizuale të komunitetit me anë të rehabilitimit dhe pyllëzimit të mjedisit

Reduktim i konsumit të ujit nëpërmjet riciklimit të më shume se 60% të ujit të konsumuar

Verifikim i të dhënave të monitoruara dhe të raportuara nga laboratorë të pavarur të akredituar

Implementimi i një sistemi për menaxhimin e mbetjeve, sipas legjislacionit të BE-së

Veprimtari të vëzhdueshme mbi rritjen e ndërgjegjësimit mjedisor, midis palëve të ndryshme të 
interesit, si dhe veprime vullnetare nga punonjës  të komunitetit

Në baza vullnetare në vitin 2015 ANTEA ka kryer një Studim për Vlerësimit e Ndikimit Social në mënyrë 
që të jetë në gjendje për të vlerësuar kontributin dhe nevojat aktuale të shoqërisë. Ky studim është 
kryer nga një institut i specializuar i studimeve sociale

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Disa fakte

PËRMIRSOJMË PERFORMANCËN MJEDISORE

Sistemi ynë i menaxhimit të mjedisit përfshin:

MJEDISI
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Ndryshimi Klimatik dhe Energjia Alternative: 
Lënda bazë dhe dioksidi i karbonit që 
prodhohet nga industria e çimentos 
kontribuon në “efektin serë”. Grupi TITAN 

ka në fokus përmirësimin e efikasitetit të energjisë në 
procese industriale dhe zhvillimin e produkteve eko-
efektive. Në këtë proces, zëvendësimi i lëndëve djegëse 
fosile me lëndë djegëse alternative luan një rol të madh. 
Për këtë qëllim, ANTEA ka bërë shumë përpjekje. ANTEA 
ka përgatitur një studim për vlerësimin e ndikimit në 
mjedis për përdorimin e lëndëve djegëse alternative. 
Instalimi i përgatitur lejon përdorimin e lëndëve djegëse 
alternative dhe licenca për bashkë procedimin është 
miratuar. Sasi të vogla të lëndëve djegëse alternative 
janë bashkë përpunuar gjatë vitit 2015 dhe testi 
industrial është kryer me sukses. Po kryhet një kërkim 
intensiv në treg për burime të mundshme. Ne ndërkohë 
vazhdojmë kërkimin intensive të tregut me qëllim 
identifikimin e burimeve potenciale. Për momentin 
raporti i zëvendësimit të lëndëve djegëse fosile me 
lëndë djegëse alternative është gati zero. ANTEA zbaton 
WBCSD/CSI Cement CO2 dhe protokollin mbi energjinë: 
Standardet për llogaritjen dhe raportimin e CO2 dhe 
energjisë për industrinë e çimentos për të llogaritur 
emetimet e përgjithshme të CO2. Në përputhje me këtë 
protokoll, llogaritja dhe raportimi i CO2 dhe energjisë 
kryhet rregullisht, pavarësisht se kjo nuk është një 
kërkesë ligjore në Shqipëri.

*Zhurmat & Vibrimet: Një sistem i monitorimit 
të zhurmës dhe të dridhjeve është vendosur në 
funksionim. Monitorimi kryhet në mënyrë të 
brendshme dhe nga laboratorë të akredituar. 

Matja e dridhjeve dhe zhurmës bëhet të paktën 4 
herë në vit brënda për brenda dhe jashtë në vende të 
specifikuara. Monitorimi kryhet tek guroret dhe tek 
fabrika. Këto vendndodhje përcaktohen nga Menaxheri i 
Mjedisit dhe janë të zgjedhura me kujdes që të përfshijnë 
të gjithë sensorët e rëndësishëm të dridhjeve të lidhur 
me aktivitetet, duke parashikuar të paktën 4 vende 
përreth perimetrit (Veri, Lindje, Perëndim dhe Jug).

Përputhshmëria ligjore: Nëpërmjet monitorimit 
të vazhdueshëm të legjislacionit, ANTEA 
siguron pajtueshmëri të plotë me kërkesat 
ligjore. Që nga fillimi i operimit të saj, ANTEA 

ka treguar përkushtim në respektimin dhe shtrirjen e 
pajtueshmërisë përtej kërkesave ligjore. Si vitin e fundit 
edhe për vitin 2016, nuk janë marrë gjoba për shkak 
të mospërputhshmërisë në lidhje me performancën 
mjedisore.

Menaxhimi i Peisazhit dhe Biodiversitetit: 
Është duke u zbatuar një Procedurë Specifike 
e Menaxhimit të Peisazhit, për të siguruar 
ndryshime sa më të vogla të peizazhit në 

mjedis dhe për të parandaluar erozionin e tokës. Në 
përputhje me legjislacionin shqiptar, ANTEA zbaton 
një program ripyllëzimi në zona të caktuara. Menaxheri 
i Mjedisit është përgjegjës për monitorimin e këtij 
programi. Biodiversiteti i zonës ku operon ANTEA është 
identifikuar me anë të studimit përkatës të kryer para 
ndërtimit të sitit (Studimi i Vlerësimit të Ndikimit 
Mjedisor dhe Social - VNMS). Një program i veçantë për 
menaxhimin e mjedisit është duke u zbatuar në mënyrë 
që të monitorojë rritjen e biodiversitetit në të ardhmen. 
Rezultatet e pritshme të këtij programi janë si në vijim:

» Kryerja e një Studimi mbi Inventarin e Biodiversitetit 
për identifikimin e çështjeve potenciale me vlerë të 
lartë biodivrsiteti në zonën përreth fabrikës dhe të 
dy guroreve gëlqerore dhe të flishit. 

» Ndërmarrja e veprimeve adekuate të menaxhimit të 
biodiversitetit në rast identifikimi të çështjeve për ndjekje.

Specialisti i Biodiversitetit dhe Menaxheri i Mjedisit janë 
përgjegjës për përgatitjen e një studimi të biodiversitetit 
si dhe hartimin dhe përditësimin e Planit të Veprimit për 
Biodiversitetin. Përveç sa më sipër, dy speciet nga lista 
e kuqe e Shqipërisë po përfshihen në baza vjetore në 
proceset e rehabilitimit të guroreve, si p.sh. Quercus ilex 
(lisi ose lisi dushk) dhe Salvia officinalis (sherbela) 

Sipërfaqja pranë uzinës dhe guroreve përaktëse janë 
kryesisht vende të hapura të përdorura pjesërisht për 
kullotje, gjueti dhe si burim druri për karburant. Nuk 
janë identifikuar zona të mbrojtura në afërsi të fabrikës 
dhe guroreve përkatëse dhe vetë vendndodhjet, 
duke përfshirë edhe rrezet prej 1 km, që nga kufijtë 
nuk konsiderohen të jenë me vlerë ekologjike të 
jashtëzakonshme, habitate me cilësi dhe përbërje të 
ngjashme gjenden në zonën përreth. Skanimi i zonës së 
bimëve dhe zonave të lidhura me to për identifikimin e 
zonave të mundshme të biodiversitetit të lartë është një 
proces i vazhdueshëm dhe u krye së fundi në tremujorin 
e dytë të vitit 2014 përmes aplikacionit IBAT (Integrated 
Biodiversity Assessment Tool). Vlerësimi përmes IBAT ka 
treguar se nuk ka zona të mbrojtura ose zona me vlera të 
lartë të biodiversitetit brenda perimetrit, ose në afërsi të 
vendeve të guroreve të ANTEAs.

Ajri në mjedis: Përveç sistemit të vazhdueshëm 
të monitorimit të emetimeve nga pika fillestare 
e burimit, ANTEA mbikëqyr rregullisht cilësinë 
e ajrit në mënyrë që të sigurohet se operimet 

e saj nuk ndikojnë negativisht në cilësinë e ajrit. Për 
monitorimin e cilësisë së ajrit, ANTEA ka nënkontraktuar 
një laborator të akredituar me reputacion sipas ISO 
17025: 2005. Përveç monitorimit të palëve të treta, ANTEA 
ka krijuar edhe një sistem të brendshëm monitorimi për 
ajrin e ambientit. Grafikët që i gjeni tek shtojcat, tregojnë 
cilësinë e ajrit të ambientit në lidhje me SO2, NO2, O3 
dhe zhurmën.

Menaxhimi Emetimeve: Përtej kërkesave 
ligjore, kompania ka vendosur vullnetarisht 
të krijojë dhe të vendos në punë një Sistem 
të Vazhdueshëm Monitorimi për Emetimet 

(CEMS), në përputhje me standartin EN 14181. Në mënyrë 
që të verifikohet sigurimi dhe mbledhja e të dhënave 
nga CEMS e cila kalibrohet çdo vit dhe testohet për 
vlefshmërinë e të dhënave të monitoruara nga laboratorë 
të akredituar nga palët e tretë. Investimet shtesë tek CEMS 
kryhen duke instaluar sistemin MEAC 2000 (Përvetësimi 
dhe Vlerësimii të Dhënave të Emetimeve), i cili gjeneron 
çdo ditë automatikisht dhe në mënyrë të pavarur nga 
operatorët, vlerat e emetimeve dhe siguron cilësi dhe 
pavarësi të vlerave. ANTEA operon sipas BAT (Teknika 
më e Mirë e Mundshme), në përputhje me Udhëzimin 
për emetimet industriale 2010/75/ EU, pavarësisht se 
nuk është një kërkesë e parashikuar në legjislacionin 
shqiptar. Fabrika ka mbyllur magazinat për mbi 100.000 
ton lëndë të para dhe i gjithë transportimi I materialeve 
brenda fabrikës kryhet nëpërmjet transportierëve të 
mbuluar për të reduktuar pluhurin e lëvizshëm. Filtrat 
hibrid vendosen në të gjitha emetimet e burimit 
dhe mirëmbahen rregullisht. Përdoren mullinj me 
teknologjinë më moderne me bluarje vertikale pasi kanë 
një performancë më të mirë dhe efikasitet të përmirësuar 
në konsumimin elektrik. Në lidhje me zhurmën, janë 
vendosur izolime për pajisjet dhe ndërtesat. Procesi i 
monitorimit të zhurmës kryhet çdo periudhë tre mujore. 
Si shembull të angazhimit të shoqërisë ndaj kufijve të 
ulëta të emetimeve krahasuar me standartin shqiptar 
do të donim të përmendim vendosjen e impiantit SNCR 
(reduktim selektiv jo-katalitik). Objekti praktikisht lejon 
kompaninë të reduktojë emetimet e saj NOx. Pavarësisht 
se emetimet tona NOx ishin brenda kufijve të parashikuar 
nga legjislacioni shqiptar, shoqëria ka investuar 500,000 
Euro në instalimin e tij për të reduktuar më tej emetimet 
ndaj niveleve më të ulëta të standarteve të BE-së. Kostoja 
vjetore operacionale e instalimit është rreth 300,000 – 
500,000 Euro në vit.

Shënim : *Të dhënat statistikore të zhurmës dhe vibrimet i gjeni tek Shtojcat
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Menaxhimi i Gurores: Bazuar në 
aprovimin e Projektit të Minierave, 
Studimi për Vlerësimin e Impaktit dhe 
Planet e Menaxhimit të Gurores, të cilët 

mbulojnë të dyja guroret sipas progresit të zhvillimit 
të gurores, Menaxheri i Gurores dhe Menaxheri 
Mjedisit identifikojnë̈ vendet/pozitën specifike që ka 
nevojë të restaurohet, brënda për brenda gurores, 
për një afat kohe të caktuar. “Planifikimi Vjetor i 
Rehabilitimit”, që është një plan-buxhet i arsyeshëm 
për rehabilitim dhe që përpilohet çdo fillim viti nga 
Specialisti i Pyjeve në bashkëpunim me Menaxherin 
e Gurores dhe Menaxherin e Mjedisit, duke marrë në 
konsideratë parametra specifik si: cilësinë dhe sasinë 
e specieve, volumin që duhet mbushur, materialin 
e nevojshëm për të mbjellë, nevojat për ujitje dhe 
plehërim, mbrojtjen e zonës, etj..

Sistemi i Menaxhimit Mjedisor: Kjo 
performancë ka ekzistuar që në 2015. 
ANTEA Cement implementon një sistem 
menaxhimi mjedisor të çertifikuar nga një 

palë e tretë garantuese. Sistemi është çertifikuar që 
në korrik 2012 sipas standardeve të ISO 14001:2004. 
Sistemi i çertifikuar përfshin emetimet e ajrit, guroret, 
peisazhet, ujërat nëntokësor, puset dhe mbeturinat 
ujore, mbeturinat e ngurta dhe të lëngëshme, resurse 
natyrore dhe konsumimin e energjisë, zhurmat, 
etj. Sistemi auditohet dhe mirëmbahet çdo vit për 
pajtueshmërinë e tij. Në maj të vitit 2015, pas tre 
vitesh të suksesshme implementimi, u realizua dhe ri-
çertifikimi i sistemit të menaxhimit. Gjatë ri-çertifikimit 
nuk u regjistrua asnjë gjetje. Dhe njëherë,ky proces 
rikonfirmoi pajtueshmërinë e plotë me kërkesat e 
ANTEA Cement. 

*Menaxhimi Mbetjeve: ANTEA Cement 
ka ndërtuar një sistem për menaxhimin 
e mbetjeve. Bazuar në praktikat më të 
mira, mbetjet ndahen në burim, mblidhen 

dhe ruhen përkohësisht në një njësi të mbledhjes së 
mbetjeve dhe më pas dërgohen për trajtim nëpërmjet 
kontraktuesve të licencuar. Përmirësime të mëtejshme 
në njësinë e grumbullimit të mbetjeve industriale kanë 
ndodhur gjatë vitit 2015. Vlerësimi i performancës së saj 
ka përfunduar me sukses gjatë vitit 2015.

*Menaxhimi Ujit: Projekti “hidro - shpim” i 
ANTEA-s është ndërmarrë nga Teknologjia 
e Prodhimit (TP) në Mars 2007, pas një 
studimi paraprak nga gjeo-ekipi i ANTEA-s, 

në bashkëpunim me ekspertë nga Universiteti i 
Tiranës, lidhur me kushtet hidro-gjeologjike të zonës 
së Borizanës. Objektivi ishte identifikimi i vendeve 
premtuese për shpimet dhe zhvillim puseve të ujit 
për furnizimin e 60 m3/h, për të mbuluar nevojat 
e ANTEAs. Qëllimi i studimit ishte për të "studiuar 
karakteristikat hidraulike të sistemit të akuiferet në 
zonën e përgjithshme të Borizanë dhe veprimeve 
të sugjeruara për menaxhimin e qëndrueshëm të 
potencialit të ujërave nëntokësore për nevojat e 
ANTEAs në të ardhmen, duke vlerësuar shkallën e 
ndikimit të aquiferit duke iu referuar zonave përreth“. 
Pas një studimi të detajuar për 9 muaj, ekspertët 
arritën në konkluzionin se: 

“Bazuar në nevojat e përllogaritura të Fabrikës së 
Çimentos (në maksimum), raporti vjetor i pompimit 
nga ujëmbajtësi i Borizanës është gati 3% e 
potencialit të përgjithshëm vjetor të rimbushjes së 
mbajtësit të ujit, pra furnizim/shkarkim ujit të “pastër” 
në ujëmbajtës për zonën në përgjithësi”.
 
Edhe pse studimi fillestar i cili nuk tregoi asnjë ndikim 
të rëndësishëm që ujë tërhiqej nga ANTEA në aquifer 
të rajonit, përpjekje të vazhdueshme janë bërë në 
mënyrë që të rrisim riciklimin e ujit/ripërdorimin dhe 
uljen e kërkesës për ujë. Kërkesa për ujë është më 
pak se 1/3 e vlerës fillestare të parashikuar dhe të 
marrë në konsideratë gjatë periudhës kur studimi 
Hidrogjeologjik u zhvillua. 

Si është arritur kjo?

 • Është vendosur një sistem i menaxhimit të ujit
 • Uji nga puset monitorohet për cilësi dhe sasi nga laborator të akredituar të pavarur (megjithëse kjo 
nuk është kërkesë e legjislacionit në fuqi)

 • Matjet e niveleve të ujit kryhen në shpimet e ujit mbi bazë mujorë në mënyrë pë të garantuar derdhje 
të qëndrueshme të ujit

 • Është instaluar një sistem i mbyllur për riciklimin e ujit
 • Është vendosur një rrjet i mirë përcaktuar matësish të derdhjeve të ujit në mënyrë për të identifikuar 
dhe gjurmuar lehtësisht derdhjet e mundshme të ujit

 • Monitorohet konsumi i ujit sipas destinacionit

Shënim : *Të dhënat statistikore të menaxhimit të mbetjeve i gjeni tek Shtojcat
*Të dhënat statistikore të shkarkimit të ujit i gjeni tek Shtojcat 
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2 0 1 5

2 0 1 4

41.8ml

21.2ml

TË ARDHURAT TOTALE NË 
MILIONË € 

TË ARDHURAT NGA 
EKSPORTET 

EBITDA: Fitimet para Interesit, Tak-
save, Zhvlerësimit & Amortizimit  
9.27 milion 2 0 1 6

2 0 1 5 2 0 1 6

32.9ml

10.9ml 7.34ml

Performanca financiare e ANTEAs matet dhe vlerësohet gjatë gjithë vitit. Rishikimi i 
performancës tonë ndodh një herë në vit mbi bazë vjetore. Në këtë mënyrë adreso-
hen të gjitha çështjet materialet në kohën e duhur. Në këtë raport paraqiten një sërë 
faktorësh kyç të performancës të cilët janë ndarë në dy grupe kryesore të FKP: finan-
ciar dhe jo-financiar. Në FKP jo financiare ne raportojmë performancën tonë sociale 
dhe mjedisore
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PERFORMANCA 
FINANCIARE
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0% (2016) krahasim me 0% (2015)
Përqindja e 
LTIFR  =

Emetimet specifike bruto direkt të CO2 për kg/t produkt 

Emetimet specifike të pluhurit (g/t klinker)

2016

636.17

1.85 

2015

661.71

5.36

Totali

9
Totali 

11

QARKULLIMI I STAFIT

Nën 30 30-50
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5
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0
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MJEDISOR

Viti 2016 vazhdoi të jetë një vit 
sfidues dhe i vështirë për kompaninë 
në disa perspektiva. 

Kërkesa për çimento në tregun e 
brendshëm shqiptar vazhdoi të 
pësoj rënie gjatë 2016, krahasuar 

me nivelet e vitit 2015, për shkak 
të tre arsyeve kryesore: i) mungesë 
e likuiditetit në treg; ii) nivel i ulët 
i projekteve publike dhe iii) stok i 
madh projektesh rezidenciale të 
pa shitura. Norma e përdorimit të 
fabrikës ishte në nivelet e saj më të 

ulëta prej 47% e cila u influencua 
nga kërkesa kombëtare më e 
ulët si edhe eksportet, për shkak 
të konkurrencës ndërkombëtare, 
sidomos nga vendet me kosto të 
ulët të energjisë, me infrastrukturë të 
zhvilluar dhe incentiva eksporti.

ANTEA ka arritur të ruaj një normë përdorimi prej 47% bazuar në eksportet e saj.

REZULTATET FINANCIARE



2010 2011 2012 2013 2014 20162015
Vlerat Financiare për 
punonjësit tanë:
Total: 14.9

Vlerat Financiare për 
furnitorët tanë:
Total: 307.5

në milion EURO

në milion EURO

në milion EURO

Vlerat Financiare për qeverisjen 
qendrore dhe vendore
Total: 87.0

VLERAT TONA FINANCIARE PËR PALËT E INTEREST GJATË 7 VITEVE OPERIM:

VETËM PËR 2016

2.8Vlerat Financiare për 
punonjësit tanë

Vlerat Financiare për 
furnitorët tanë

Vlerat Financiare për 
qeverisjen qendrore 

dhe vendore

23.6
9.6

90.5

Donacione për 
të gjithë palët e 

interesuara
në 2016

35.2

Donacione për
të gjithë komunitetin 

lokal
në 2016

665.8

Donacione për 
të gjithë palët e 

interesuara
nga 2010 në 2016

481.9

Donacione për
të gjithë komunitetin 

lokal
nga 2010 në 2016

Komuniteti jonë lokal së bashku me palët e tjera të interesuara kanë përfituar një total prej 665.8 mijë 
Euro nga programet tona të zhvillimit për periudhën 2010 - 2016

Informacioni financiar në lidhje me aktivitetin e operimit të fabrikës gjatë periudhës 7 vjeçare.

31.51.8100.1

Capex
në 2016

32.9 34.6

Të
ardhura total 

në 2016

Të
ardhura total
nga 2010 në 

2016

7.3

Të  ardhura 
eksporti
në 2016

Të  ardhura 
eksporti

nga 2010 në 
2016

Capex
nga 2010 në 

2016

në mijë EURO
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TREGUESIT FINANCIAR KYÇ

Viti 2016 / EUR Viti 2015 / EUR

Të ardhura

Kosto e shitjeve

Fitime bruto

Shpenzime Administrative

Shpenzime Shitje dhe Marketingu

Shpenzime të tjera

Të ardhura të tjera

Fitime operative

Përfitime financiare

Kosto financiare

Fitime/ (humbje) përpara Tatimit mbi të Ardhurat

Shpenzime Tatimi mbi të Ardhurat 

Fitime neto/ (humbje) për vitin

32,908.1

(26,006.6)

6,901.4 

(3,425.6) 

(656.4) 

(22.4)

688.5

3,485.6

4,172.1 

(11,486.3)

(3,828.7)

(192.4)

(4,021)

41,666.3 

(31,976.1)

9,690.1

(3,364.1)

(1,008.6)

(426.6)

654.4

5,545.3

3,975.3

(6,452.6)

3,068.0

(639.5)

2,428

Vizioni ynë është të shohim klientët tanë si bashkëpunëtorë 
dhe së bashku të forcojmë marrëdhënien tonë të ndërsjellë. 
Shpërblimi i klientëve tanë me cilësinë e produkteve është 
një element thelbësor për të qëndruar në biznes në këtë 
botë moderne të konkurrencës globale. Ndaj, ne tek ANTEA 
përpiqemi gjithnjë të adresojmë nevojat e klientëve tanë, 
duke siguruar produkte të reja dhe inovative për ta. Ne kemi 
nevojë për reagimin e klientëve në mënyrë që të forcojmë në 
maksimum cilësinë e produkteve, sjelljen e punonjësve dhe 
veçanërisht, rekomandimet e klientëve  për të ardhmen. Mes 
Pyetësorit mbi Kënaqësinë e Klientit, ne marrim opinionin e 
klientëve çdo vit. Ky pyetësor përfshin pyetje lidhur me cilësinë 
e produkteve tona, qëndrimin e punonjësit ndaj klientëve, si 
dhe rekomandime për përmirësime në të ardhmen.
Agjenti ynë i shitjeve përcolli reagimin e klientëve mbi 
përmbushjen e kërkesave të tyre mbi cilësinë e çimentos 
së hapur apo paketuar (Cilësia e Çimentos së hapur: 78% e 
shkëlqyer dhe 22% e mirë, ndërsa për çimenton e paketuar 
68% e shkëlqyer dhe 31% e mirë) përmes angazhimit me 
këtë sondazh vjetor. Për vitin 2016, Pyetësori mbi Kënaqësinë e 
Klientit u plotësua nga 47 klientë kryesor të tregut lokal.
Siguria, si një nga vlerat kyçe, u transmetohet klientëve mes 

Xhiroja totale e kompanisë pësoi një rënie prej 21% duke arritur në 32.9 milion Euro. Pavarësisht uljes së të ardhurave, 
kompania bëri përpjekje domethënëse për të maksimizuar eficencën e operimeve të saj, duke arritur një kosto 
variabël të qëndrueshme dhe kursime në kostot e saja fikse. Pavarësisht kostos së stabilizuar variabël si dhe nismat e 
numërta të kompanisë për të kursyer kosto, EBITDA për vitin pësoi rënie në normën 17% duke arritur në nivelin prej 
9,27 milion euro në vitin 2016, krahasuar me 11,14 milion euro në vitin 2015.

Si rezultat i të gjithë këtyre faktorëve, Fitimi Operativ përpara Interesit, Taksave dhe Dëmeve i gjeneruar gjatë 
periudhës nuk qe i mjaftueshëm për të mbuluar kostot financiare dhe dëmet e ndryshme duke çuar kështu në një 
rezultat të përgjithshëm negative për periudhën e humbjes duke arritur në 4,02 milion Euro. Norma e borxhit të 
kompanisë ndaj kapitalit ka pësuar rënie nga 21.3% në 18.9% në vitin 2016..

produktit që ata marrin. Të gjithë produktet e fabrikës pajisen 
me një Fletë për të Dhënat e Sigurisë (MSDS), i cili është një 
dokument që përmban informacion mbi rreziqet e mundshme 
si dhe mënyrat e sigurta të përdorimit dhe menaxhimit. MSDS 
është certifikuar nga EuroCert sipas standardit ISO 9001, pra 
përmban informacion mbi sigurinë në lidhje me shëndetin, 
zjarrin, radioaktivitetin dhe mjedisin.
MSDS është jetësor në zbatimin e një kulture me zero 
aksidente. Por më mirë të jesh i sigurt sesa të kërkosh falje, ndaj 
qeset e çimentos përmbajnë figura ilustruese se si produkti 
të përdoret korrektësisht. Gjatë kësaj periudhe raportuese, ne 
kemi pasur zero aksidente në lidhje me mos përmbushjen me 
normat e sigurisë së produktit. Në mënyrë që të identifikohen 
saktë të gjitha hapat dhe përgjegjësitë në termat e politikës së 
sigurisë së ANTEA, u krijua një Procedurë Disipline Progresive 
me kontraktorët dhe nën kontraktorët e tyre. Kjo u prezantua 
fillimisht në vitin 2014 për 35 nga kontraktorët tanë, duke 
përfshirë edhe kompanitë e transportit.
Nëpërmjet këtyre inspektimeve rastësore dhe mbikëqyrjes 
së sjelljes së kontraktorëve, personeli i ANTEA monitoron në 
mënyrë sistematike sjelljen e lidhur me shëndetin dhe sigurinë 
në vendin e punës.

Ne u kërkojmë klientëve tanë të bëhen pjesë e zgjidhjes, dhe nuk i shohim ata si pjesë e problemit.

KLIENTËT DHE FURNITORËT



Për të përparuar, ne kemi ndërtuar një proces 
shumëpalësh, duke shfrytëzuar energjitë e duhura. 

Njerëzit, komuniteti, punonjësit tanë dhe klientët janë themelor 
për vlerat tona e për këtë arsye, ne tek ANTEA Cement jemi të 
motivuar të praktikojmë biznes etik, të mbajmë një komunikim 
eficent me palët e interesuara dhe të jemi një kompani e 
përgjegjshme përmes të kuptuarit të impaktit tonë në shoqëri. 
Edhe pse operimi ynë parashikon një seri me sfida, ne nuk e 
humbim fokusin në objektivin tonë kryesor, për të qenë një 

komani që vlerëson njerëzit.

Palët kryesore të interesuara të fabrikës janë identifikuar 
përmes Studimit të Vlerësimit të Ndikimit Social dhe Mjedisor, 
kryer para ndërtimit të fabrikës. Ky studim gjithashtu tregon 
se si fabrika do të ndikoj palët e interesuara dhe cilat janë 
mënyrat më të mira të veprimit. Ndaj, ANTEA Cement zbaton 
çdo vit një Plan Vjetor të Përgjegjësisë Sociale të Korporatës, 
me projekte dhe nisma në përputhje me 4 shtyllat e strategjisë 
PSK. 

ANTEA është kompania e vetme dhe e para në Shqipëri që ka zbatuar Standartin Social për Përgjegjësinë Sociale 
SA 8000, i cili parashikon një sistem të audituar, përcakton kërkesat vullnetare që duhet të plotësohen në vendin 
e punës nga punëdhënësit, duke përfshirë të drejtat e punëtorëve, kushtet në vendin e punës dhe sistemet e 
menaxhimit. Në vitin 2011, kompania filloi përgatijen e një Sistemi Menaxhimi të Integruar, skenari ideal për çdo 
kompani  që ka sisteme të ndryshme dhe ka si qëllim të integrojë plotësisht të gjitha kërkesat e tjera në një sistem.
Sistemet e Mjedisit, Shëndetit & Sigurisë dhe Cilësisë janë integruar në vitin 2012, ndërsa SA8000 është përfshirë 
si pjesë e sistemit një vit më vonë.
ANTEA Cement zbaton një Sistem Menaxhimi të Integruar (SMI), i cili përbëhet nga tre Sisteme Menaxhimi dhe 
një Standardi, të detajuar si më poshtë:

» OHSAS 18001 Sistemi i Menaxhimit për Shëndetin 
   dhe Sigurinë në Punë 
» ISO 14001 Sistemi i Menaxhimit për Mjedisin 

Drejtuesit e ANTEA Cement vlerësojnë rreziqet sociale, mjedisore, menaxheriale dhe financiare të cilat 
shoqëria mund t’i hasë në kuadër të sfidave që lindin në vend, rajon dhe më gjerë. Kompania i menaxhon 
këto risqe nëpërmjet: 

» Kontrolleve të Brendshme dhe auditimit të Sistemeve, për të qenë në përputhje me kërkesat e Sistemeve 
   të Menaxhimit.
» Krijimit të komiteteve të ndryshme në shoqëri, për të adresuar sfida dhe çështje të ndryshme
» Trajnimeve mbi Kodin e Sjelljes, për të forcuar masat anti-korrupsion

Grupi TITAN nënshkroi Paktin Evropian për Rininë, së bashku me 50 kompani të tjera udhëheqëse, 
dhe bashkëpunoi për të përshpejtuar përpjekjet tona në të gjithë zonat tona të operimit për të 
ofruar mundësi punësimi dhe adresuar hendekun e aftësive 

Grupi TITAN iu bashkua PSK-së për Evropën në vitin 2004, dhe gjithashtu merr pjesë në organizata 
kombëtare partnere që veprojnë në Shqipëri, Greqi, Kosovë dhe Serbi

csreurope.org/pactforyouth

PËRGJEGJËSIA SOCIALE E KORPORATËS

STRATEGJIA PSK

MENAXHIMI I RISKUT DHE MUNDËSIVE

PSK NË VEPRIM

ANGAZHIMI
me palët e interesit 

SIGURIMI I NJE VENDI PUNE 
të shëndetshëm dhe të sigurt 

REDUKTIMI 
i ndikimit mjedisor 

NXITJA E ZHVILLIMIT TË
qëndrueshëm nëpërmjet rrjetëzimit 

» ISO 9001 Sistemi i Menaxhimit për Cilësinë

» SA 8000 Standardi për Përgjegjshmërinë Sociale
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Menaxhimi i Kompanisë është i përfshirë 
në Sistemin e Cilësisë nëpërmjet Bordit të 
Cilësisë. Përgjegjësitë e Bordit të Cilësisë janë 
përgjithësisht si më poshtë:

ANTEA Cement është e angazhuar të zhvilloj takime të vazhduara dhe dialog me komunitetin, duke 
ndërtuar marrëdhënie fqinjësie të mira dhe me mirëbesim, për të ndërtuar të ardhmen tonë së 
bashku. Me këtë qasje, ANTEA ka vendosur që në vitin 2012 një procedurë të ashtuquajtur ‘Mekanizmi 
i ankesave’ që është një proces i shpejtë dhe eficent për të marrë ankesa ose shprehje shqetësimi 
nga palët e interesuara potencialisht të prekura nga ndërtimi ose aktivitetet e operimit të fabrikës. 
Mekanizmi i Ankesave lejon ANTEA të identifikoj shqetësimet e komunitetit në mënyrë që të ndërmarrë 
aksione apo tu përgjigjet atyre për të gjitha shqetësimet e ngritura nga palët e interesuara. ANTEA do 
të adresoj të gjitha ankesat sipas Parimeve Drejtuese të OKB bazuar në tetë kritere efektiviteti ashtu si 
edhe në një mënyrë transparence dhe të drejtë.

Komiteti Qendror i ANTEA-s për Shëndetin 
& Sigurinë ofron drejtim strategjik dhe taktik 
për iniciativat për përmirësim e Shëndetit dhe 
Sigurisë në fabrikën tonë. Ky komitet krijon 
procese biznesi efektive, për të nxitur zbatimin 
e plotë të Politikave për Shëndetin dhe Sigurinë 
të Grupit TITAN.

Detyra kryesore e Komitetit të PSK është të 
përgatisë dhe të zbatojë Planin e Veprimit të 
PSK, i cili reflekton çështjet më të rëndësishme 
të shoqërisë dhe menaxhimin e tyre. Komiteti i 
PSK kryen gjithashtu detyrat e mëposhtme:

Ky Komitet është përgjegjës për llogaritë e 
arkëtueshme dhe debit e klientëve, detyrat 
kryesore të cilit përfshijnë:

Fabrika ka ngritur gjithashtu Bordin për 
Përgjegjshmërinë Sociale, i cili është përgjegjës 
për identifikimin e çështjeve të SA8000, 
përcaktimin e parandalimit apo veprimeve 
korrigjuese të nevojshme, rishikimin çdo vit të 
Sistemit të Menaxhimit të Përgjegjshmërisë 
Sociale, etj.

Është përgjegjës për identifikimin e aspekteve 
mjedisore, përcaktimin e situatave emergjente 
dhe nevojën për përgatitje për plane emergjente, 
si dhe rishikimin çdo vit të Sistemit të Menaxhimit 
të Mjedisit, etj.

Tek ANTEA Cement, ne kemi Bordet dhe Komitetet e 
mëposhtme, të cilat adresojnë sfida dhe çështje të ndryshme:

MEKANIZMI I ANKESAVE

» Krijimi i Politikave të Shoqërisë lidhur me Cilësinë
» Miratimi i dokumenteve të Sistemit të Cilësisë
» Kryerja e kontrolleve të brendshme të Cilësisë
» Kryerja e rishikimeve të Sistemit të Cilësisë
» Krijimi i grupeve të synuara të Cilësisë

» Vlerësimin dhe miratimin e kredive
» Format e vlerësimit të Klientit / Vlerësimi i klientëve
» Zgjidhja e çështjes së borxheve të klientëve
» Mbulimi i debive / Garancitë
» Monitorimi & Kontrolli i Kredive
» Përcaktimi i provigjioneve ne lidhje me riskun e 
   kredive

» Propozon, harton dhe miraton politikat dhe  
   procedurat lidhur me PSK
» Vlerëson dhe vendos mbi Projektet e PSK
» Përgatit Raportin Vjetor për Qëndrueshmërinë
» Përgatit publikime të tjera, si për shembull të 
  dhëna përndërmarrjen, buletine, etj.
» Angazhohet me Komunitetin lokal 
  nëpërmjet mekanizmit të ankesave
» Merr pjesë në mënyrë aktive në Rrjetin 
  shqiptar të PSK nëpërmjet seminareve dhe 
  veprimtarive

BORDI CILËSISË

KOMITETI QENDROR PËR 
SHËNDETIN DHE SIGURINË

KOMITETI I PSK:

KOMITETI PËR KONTROLLIN E KREDIVE

BORDI PËR PERGJEGJSHMËRINË 
SOCIALE

BORDI I MJEDISIT
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Të ndërgjegjshëm dhe mirëkuptues për nevojat dhe domosdoshmëritë e palëve tona të interesuara, ne tek ANTEA 
jemi të angazhuar të zhvillojmë në mënyrë të vazhduar përmbushjen e kërkesave të palëve tona të interesuara. 
Përgjegjësia jonë sociale e korporatës drejtohet përmes dëgjimit dhe përgjigjes ndaj shqetësimeve të punonjësve tanë, 
komuniteteve lokale, konsumatorëve, furnitorëve dhe kështu me radhë, bazuar në një qasje menaxhimi ose procedurat 
për palët treta të interesit dhe aktorët e brendshëm.

Një nga çështjet tona më të rëndësishme ka qenë edhe rritja e angazhimit të palëve të interesuara duke: 

Vetëm për vitet 2010 - 2016, komuniteti ynë lokal së bashku me aktorë të tjerë kanë përfituar një total prej 665.8000 
Euro nga programet tona të zhvillimit.

• Vendosur njerëzit gjithmonë të parët dhe duke i zhvilluar ata vazhdimisht mes programeve që rrisin kapacitetet e tyre
• Përmirësuar Planin tonë të Veprimit me Komunitetet Lokale përmes komunikimit eficent me autoritetet 
  vendore dhe shoqatat në lidhje me arsimin, kulturën, transportin, shoqërinë dhe mjedisin
• Ndërtuar ura komunikimi me palët e interesuara, me qëllim bashkëpunimin transparent dhe eficent për 
  të rritur performancën dhe adresimin e duhur të nevojave

ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESUARA

PALËT E INTERESUARA KRYESORE TË ANTEA CEMENT
» Punonjësit tanë
» Aksionarët 

» Media
» Komuniteti vendas 

» Pushteti vendor dhe 
   qendror
» Komuniteti i Biznesit 

» Furnitorët
» OJF 

Palët e Interesit Lloji i angazhimit Rezultati i pritshëm

PUNONJËSI 

KLIENTËT

KOMUNITETI

FURNITORËT

QEVERIA

AKSIONERËT 

KOMUNITETI I BIZNESIT

MEDIA

OJF

 • Procesi përmirësimit të punonjësve
 • Komunikimi i ndryshimeve politikave të 
brendëshme. 
 • Mbledhja e reagimeve, vlersimeve.
 • Ditët e komunikimit 
 • Takime të përfaqësuesit të punonjësit 
nëpërmjet sindikatave
 • Trajnime
 • Evente 
 • Vullnetarizëm 

 • Sondazhe të klientit

 • Kontribute në para dhe në natyrë
 • Aktivitete
 • Takime Publike  
 • Buletine dhe Trajnime  
 • Vlerësimi i ndikimit

 • Standartet e prokurimit
 • Trajnime
 • Shkëmbim i praktikës më të mirë

 • Vizita në kantierin e punës
 • Forume shumëpalëshe dhe Marrëveshje

 • Mbledhje Supervizuese

 • Rrjeti i PSK-ës / FIAA / AmCham / HBAA

 • Deklarata për shtyp

 • Takime Publike

 • Velerësimi i punonjësit dhe nxitja e 
karrierës
 • Ruajtja e mjedisit të punës sipas 
standarteve më të mira
 • Dhënia e informacionit, Transparenca
 • Respektimi i të Drejtave Themelore të 
punonjësve
 • Më shumë informacion rreth çështjeve të 
ndryshme 
 • Festimi i datave të rëndësishme
 • Sigurimi i angazhimit të punonjësit

 • Përmbushja e kënaqësisë së klientit

 • Sigurimi i shërbimeve sociale dhe 
përmirësim i infrastruktures

 • Sigurimi i angazhimit të komunitetit dhe festimi
 • Nxitja e transparencës dhe 
 • Komunikimit
 • Ndërgjegjësim mbi mjedisin dhe 
Shëndetin & Sigurinë
 • Adresimi i çështjeve thelbësore

 • Sigurimi i praktikës më të mirë dhe 
parimeve të qëndrueshmërisë
 • Ofrimi i mundësive të barabarta për të 
gjithë furnitorët
 • Përmirësim i cilesisë së shërbimeve

 • Nxitja e transparencës dhe praktikës më të mirë
 • Angazhimi në partneritete me qeverinë 
lokale dhe kombëtare

 • Ofrimi i informacionit dhe raportime

 • Shkëmbimi i praktikave më të mira mbi 
PSK-në

 • Ofrimi i informacionit rreth aktiviteteve 
dhe iniciativave të ndryshme

 • Kërkimi i mundësive për bashkëpunim
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Rrjeti Shqiptar për PSK është lançuar nga komuniteti i biznesit në vitin 2013 në Tiranë, ndërsa Drejtori 
i përgjithshëm i ANTEA u emërua President i rrjetit deri në vitin 2015. ANTEA së bashku me biznese të 
tjera e panë me rëndësi ndërtimin e rrjetit dhe promovimin e PSK në Shqipëri. Ishte vitale për të kultivuar 
një kulturë të drejtave të njeriut, sigurisë në punë dhe përgjegjësisë për mjedisin ndër bizneset dhe me 
rëndësi të veçantë për të përforcuar një rrjet të tillë në klimën e biznesit në Shqipëri.

Që prej krijimit të rrjetit, nisma të përbashkëta me UNDP Shqipëri dhe Ministrinë e Ekonomisë kanë çuar 
drejt Forumit Shumëpalësh të PSK. Ky forum zhvillon mbledhje të përmuajshme me anëtarët e rrjetit. 
Ndër të tjera, seminare mbi çështje të rëndësishme si Shëndeti dhe Siguria, Kujdesi për Mjedisin dhe të 
Drejtat e Njeriut, janë organizuar me qëllimin për të ndarë praktikat më të mira ndërmjet kompanive 
anëtare dhe kontraktuesve të tyre si dhe për të rritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e standardeve. Për 
dy vite me radhë, rrjeti ka organizuar me sukses ndarjen e Çmimeve PSK në Shqipëri, duke dhënë çmime 
për praktikat më të mira. Rrjeti është bërë së fundmi edhe pjesë e Rrjetit më të madh Evropian të PSK me 
46 Organizata Partnere Kombëtare dhe 50 anëtarë të korporatave. ANTEA vazhdon të kultivoj një qasje 
aktive në Rrjetin Shqiptar të PSK në mënyrë që t’i hap rrugë kulturës së PSK në vend. 

ANTEA Cement ka kryesuar aktivisht për dy vjet me 
radhë Rrjetin PSK në Shqipëri. Rrjete të ngjashme 
ekzistojnë në të gjitha vendet evropiane me qëllim 
promovimin e praktikave të mira të bërit biznes, duke 
përfshirë programe të përgjegjësisë sociale të cilat 
marrin në konsideratë mirëqenien e klientëve dhe palëve 
të interesuara. ANTEA ka zhvilluar një kryesim aktiv dhe 
energjik gjatë këtyre viteve, duke reflektuar nevojën e 
bizneseve shqiptare për të përfshirë PSK në kulturat e 
tyre të biznesit. Ndër të tjera janë ndërmarrë një mori 
me aktivitete dhe programe të cilat javë zhvilluar me 
këtë objektiv, disa prej tyre si më poshtë:

»  Kongresi i parë Karpatian i Gjeologjisë në Shqipëri, i cili u mirëprit nga Shoqata Gjeologjike 
    e Shqipërisë. Ky Kongres, ku morën pjesë kërkuesit më të njohur në fushën e gjeologjisë u 
    organizua për herë të parë në Shqipëri. 

» Konferenca mbi Energjinë e Gjelbër, e cila u zhvillua pranë Universitetit Bujqësor, jo vetëm 
   gjeti mbështetjen financiare nga kompania, por mori pjesë me një studim dhe prezantim me 
   temë “Rikuperimi i energjisë nga mbetjet”. ANTEA u zgjodh si rast i praktikës së mirë, lidhur 
   me menaxhimin e mjedisit. 

» Projekti ALBEITI, ka si qëllim përgatitjen dhe botimin e një raporti lidhur me performancën e 
   industrisë minerare në Shqipëri. 

RRJETËZIMI DHE PARTNERITETI

RRJETI SHQIPTAR I PSK

» Fushatë Ripyllëzimi
» Fushata për mbledhje fondesh
» Konferencë për PSK
» Çmime për PSK
» Seminare mbi Mjedisin, SH&S dhe të Drejtat e njeriut
» Workshop për PSK
» Tryezë të rrumbullakët për Qeversisjen e Korporatës

DISA FAKTE

“Përgjegjësia sociale e korporatës
nuk është vetëm për menaxhimin,
reduktimin dhe shmangien e 
rrezikut, ajo lidhet me krijimin 
e mundësive, gjenerimin e 
performancës së përmirësuar, 
duke qenë fitimprurës dhe duke i 
evituar rreziqet ”

PARTNERË

SOS
village

CSR
europe

WBCSD
/csi

GLOBAL
compact
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Takime Dypalëshe
 
» Kryetari i Komunës 
  Thumanë
» Inspektoratet
» Agjencitë̈ shtetërore 
» Sindikatat
» Projekti i BE-së CEMSA

Takime me Publikun
 
» Komuna Thumanë
» OJF
» Përfaqsues vëndas

Takime Shumëpalëshe 

» Pleqësia Borizanë
» Ministria e Ekonomisë
» CGIA
» Rrjeti PSK & BoD
» Ministria e Mjedisit
» Media
» UNDP
» GIZ
» Ministria e Mirëqenies 
  Sociale dhe Rinisë

Forume të tjera
 
» AMCHAM
» Inspektoratet
» FIAA
» Tryeza të rrumbullakëta
» Forume me palët e 
   interesuara
» Konferenca Akademike
» Seminare
» HBAA
» Workshope

Besimi i ndërsjellë dhe komunikimi i hapur janë në thelbin e marrëdhënies së ANTEA Cement me komunitetet lokale. 
Angazhimi me komunitetin është i vërtetë dhe i prekshëm përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese të zhvilluara nga 
ANTEA. Gjatë 6 viteve të fundit, ne kemi krijuar vlera nëpërmjet krijimit të furnitorëve lokalë, mundësive për punë, 
duke kontribuar në autoritetet vendore, e kështu me radhë. Në periudhën 2010-2016, një total prej 481.900 Euro janë 
investuar për komunitetin lokal, nga 665.8000 Euro në para të gatshme ose në natyrë, që ANTEA ka shpërndarë në 
përgjithësi përmes projekteve dhe iniciativave të ndryshme. Pa asnjë dyshim, komuniteti lokal është një prej prioriteteve 
tona kryesore.

NE KUJDESEMI PËR KOMUNITETIN VENDAS

ANTEA Cement ruan lidhjet me komunitetin si një prej komponentëve më të rëndësishëm që udhëheqin mënyrën 
se si ne bëjmë biznes.  Nisur nga vendndodhja në zonën Bokë e Kuqe, ajo është e rrethuar nga katër fshatra kryesore: 
Picrragë, Brret, Thumanë dhe Borizanë. ANTEA Cement ka vendosur mekanizmat e ankesave me këto komunitete, sipas 
Sistemit të Menaxhimit të Integruar. Qëndrueshmëria dhe përgjegjësia sociale e korporatës, nuk janë vetëm mjete për 
të arritur objektivat tona, por parimet e të bërit biznes të mirë. Ne i shohim komunitetet lokale si partnerë me të cilët 
ne ndajmë qëllime të përbashkëta, veçanërisht në lidhje me mjedisin që ndajmë dhe ku ne bashkëjetojmë. Dialogu i 
hapur dhe komunikimi aktiv zhvillohet me këto komunitete dhe nivele të ndryshme të punonjësve të ANTEA Cement.
ANTEA përcjell gjithashtu praktikat më të mira për komunitetin në të gjitha nivelet e procedurave në mënyrë që të 
zhvillojë biznesin lokal në atë mënyrë që të jetë në gjendje për ato biznese vendore të marrin pjesë në procedurat e 
prokurimit të kompanisë duke qenë konkurrues dhe duke ofruar shërbime me standarte të mira. ANTEA ka ndihmuar 
bizneset e ndryshme lokale që të përshtatin praktikat dhe procedurat e tyre në mënyrë që të fitojnë standartet ISO 
pasi që kultura e kompanisë është të ofrojë një linjë prioritare për bizneset vendore sapo të aplikojnë standarte të mira 
dhe të kenë çmime konkurruese.
Gjatë gjithë vitit 2016, ANTEA Cement ka organizuar takime të ndryshme me anëtarët e komunitetit lokal në mënyrë 
që të trajtojë arsimin, sportin, kujdesin shëndetësor, infrastrukturën, personat e marxhinalizuar dhe kulturën. Këto janë 
gjithashtu objektiva primar për ANTEA Cement, për zhvillimin e programeve që do të siguronin mirëqenie dhe siguri 
për anëtarët e komunitetit lokal.

BASHKËPUNIMI ME KOMUNITETIN LOKAL
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ANTEA Cement promovon Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe zhvillimin e politikave publike, duke marrë pjesë në 
mënyrë aktive në shoqatat e mëposhtme të biznesit, si dhe në komitetet e tyre: 

Dhoma Amerikane e Tregtisë
www.amcham.com.al

Shoqata Helenike e Biznesit
www.hbaa.al

Shoqata e Investitorëve të Huaj në Shqipëri
www.fiaalbania.al

Rrjeti shqiptar i PSK-s
www.albaniancsrnetwork.org

Pjesëmarrja në AmCham Albania i jep biznesit 
mundësinë për të lobuar në një grup me shoqëri 
drejtuese, për të zgjeruar rrjetëzimin në qarqe ndikuese, 
si dhe për të marrë pjesë në evente të organizuara për 
nevojat e tyre. Nëpërmjet punës dhe shërbimeve të saj, 
AmCham Albania kërkon të jetë përfaqësuesi lider për 
SHBA-në, si dhe biznesit ndërkombëtar në Shqipëri. 

Në këtë Shoqatë ka anëtarë nga të gjitha shoqëritë 
greke aktive në Shqipëri dhe ka si qëllim forcimin e 
marrëdhënieve të biznesit greko – shqiptar, si dhe 
rritje të investimit grek në vend. 

FIAA shërben si një platformë për të përmiresuar 
klimën e Investimeve dhe të Biznesit në Shqipëri, 
duke punuar me propozime konkrete për reformat 
në legjislacion dhe zhvillimin e produktit, si dhe për 
nxitjen e dialogut ndërmjet Anëtarëve të FIAA dhe 
Autoriteteve Shqiptare. 

Kjo Shoqatë ka si qëllim nxitjen e Përgjegjshmërisë 
Sociale të Korporatave në Shqipëri, nëpërmjet 
komunitetit të biznesit. ANTEA Cement ka pasur 
drejtimin e Presidencës dhe Sekretariatit deri në 
vitin 2015.
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FUSHATA E DHURIMIT TË GJAKUT 
 
NËN MOTON ‘TI JE TIPI I DIKUJT’, PUNONJËSIT E 
ANTE JU BASHKUAN KRYQIT TË KUQ SHQIPËRI PËR 
TË DHURUAR GJAK PËR FËMIJËT TALASEMIK.

DISA AKTIVITETE TË ANTEA NË 
KOMUNITETIN LOKAL
 
ANGAZHIM I VAZHDUESHËM ME PALËT E 
INTERESUARA LOKALE PËR TË KONTRIBUAR NË 
QËNDRUESHMËRINË AFATGJATË DHE MIRËQENIEN 
E KOMUNITETEVE FQINJE

DITA E HAPUR 
 
FABRIKA U HAP NDAJ FAMILJEVE DHE 
PUNONJËSVE NGA ZONAT PËRRETH SAJ, PËR TA 
VIZITUAR DHE PËR TË MËSUAR MË SHUMË RRETH 
ANTEA CEMENT

SKENARI I SHUARJES SË ZJARRIT NË 
FABRIKËN ANTEA
 
ANTEA ZHVILLOI NJË SKENAR TË SHUARJES SË 
ZJARRIT PËR TI DHËNË NJË MUNDËSI EKIPIT TONË 
TË EMERGJENCAVE, TË BASHKËPUNOJNË ME 
DEPARTAMENTIN E ZJARRFIKËSVE KRUJË.

ANTEA JU BASHKUA NISMËS ‘ADOPTO 
NJË KOPSHT’
 
ADOPTO NJË KOPSHT’ VLERËSOI PËRFSHIRJEN E 
ANTEA NË KËTË NISMË, MES NJË ÇMIMI SIMBOLIK 
PËR PËRPJEKJEN E TREGUAR NË PROCESIN E 
NDËRTIMIT TË KOPSHTEVE NË TIRANË.

AKTIVITETET E PSK
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DITA NDËRKOMBËTARE E 
STANDARTEVE 
 
ANTEA U FTUA TË BËHEJ PJESË E PENALIT PËR 
PREZANTIMIN E SHEMBULLIT TË STANDARTEVE TË 
LARTA TË KOMPANISË

VRESHTAT E ANTEAS 
 
PUNONJËSIT E ANTEA JU BASHKUAN AKTIVITETIT 
PËR VJELJEN E VRESHTAVE NË AFËRSI TË 
FABRIKËS NË VRESHTAT E KOMPANISË

VIZITA INSTITUCIONALE 
 
VIZITA E MINISTRIT TË ENERGJISË DHE INDUSTRISË 
Z. DAMIAN GJIKNURI NË FABRIKËN E ANTEA 
CEMENT

KAMPIONATI FUTBOLLIT
 
ME ORGANIZIMIN E BASHKISË KRUJË DHE 
MBËSHTETJEN E ANTEA, SKUADRAT E ZONËS 
PËRRETH U BASHKUAN NË NJË KAMPIONAT 
FUTBOLLI

FESTIMI I DITËS SË TOKËS 
 
FESTIMI I DITËS SË TOKËS ME PUNONJËSIT TANË 
KU MË SHUMË SE 250 PEMË U MBOLLËN NË 
GURORET TONA NGA PUNONJËS DIREKT APO 
INDIREKT TË KOMPANISË TONË

Për më shumë aktivitete mund të vizitoni faqen http://www.anteacement.com/gallery/
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Sipas udhëzimeve të G4, Raporti i Integruar 2016 është 
Raporti i 3-të Vjetor i Qëndrueshmërisë që Kompania 
publikon. Ai përfshin të dhëna duke filluar nga data 01 
janar 2016 deri më 31 dhjetor 2016. Baza e këtij raporti 
përbëhet nga të dhënat e performancës së ANTEA Cement 
(fabrika dhe guroret përreth). Raporti përfshin gamën e 
plotë të ndikimeve ekonomike, sociale dhe mjedisore dhe 
performancën e operacioneve të ANTEA Cement. Treguesit 
përkatës vlerësohen sipas përkufizimeve të dhëna nga 
Udhëzimet për Iniciativën e Qëndrueshmërisë së Çimentos. 
Pas përditësimit të Udhëzimeve të IQÇ në vitin 2013 lidhur 
me performancën e sigurisë, të gjitha referencat e përdorura 
më parë si "kontraktorë" tani janë referenca për "punonjës 
të tërthortë" ose "punësim indirekt". Treguesit që kanë të 
bëjnë me "punësim të drejtpërdrejtë nga komuniteti lokal" 
dhe "furnitorët lokalë ose kontraktorët" janë vlerësuar 
me përkufizimin e mëposhtëm: "Lokal" i referohet rajonit 
administrativ brenda të cilit gjendet fabrika e çimentos, 
njësia e RM, një terminal, zyra të kompanisë ose mjedise të 
tjera që i përkasin Grupit ose një prej degëve të saj.
Furnitorët lokal janë ofruesit e materialeve, produkteve dhe 
shërbimeve që janë të bazuara në të njëjtin treg gjeografik 
si organizata raportuese (d.m.th, nuk bëhen pagesa 
transnacionale tek furnitori). Informacioni lidhur me SH&S 
dhe mbrojtjen e mjedisit është në përputhje me standartet 
e industrisë së çimentos dhe protokollet përkatëse të 
Këshillit Botëror të Biznesit për Zhvillim të Qëndrueshëm 
(WBCSD) - Iniciativat për Qëndrueshmërinë në Industrinë e 
Çimentos (IQÇ).

Të gjitha pyetjet dhe / ose sugjerimet lidhur me këtë raport 
duhet t'i dorëzohen Zyrtarit të PSK dhe Komunikimit z. Klajdi 
Gjondedaj ose në adresën në vijim: csr@anteacement.com. 

Për më shumë informacion, vizitoni faqen tonë në: 
www.anteacement.com

RRETH RAPORTIT
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Mbetjet totale specifike të prodhuara (me përjashtim të tonerit të printimit dhe fishekëve) 

Mbetjet specifike të deponuara nga jashtë

Mbetjet specifike të vendosura brenda vendit 

Shkarkimi i ujit 

Shfrytëzimi i Ujit 

Prodhimi total i mbetjeve (me përjashtim të tonerit të printimit dhe fishekëve, sipas njësisë nën) 

Mbetjet hidhen jashtë

Mbetjet e disponueshme brenda vendit 

Prodhimi total i mbetjeve (me përjashtim të tonerit të printimit dhe fishekëve, në përgjithësi)

Mbetjet hidhen jashtë

Mbetjet e disponueshme brenda vendit

kg/tKlinker

kg/tKlinker

kg/tKlinker

m³/vit

m³/vit

m³/vit

m³/vit

m³/vit

m³/vit

m³/vit

m³/vit

m³/vit

m³/vit

m³/vit

m³/vit

m³/vit

Totali i ujit të shkarkuar (sipas rrjedhshmërisë)

Ujë sipërfaqësor

Uji nëntokësor

Ujë shiu

Ujë të ndotur

Ujë i bashkisë

Oqeani ose uji i detit

Shfrytëzimi total i ujit (sipas destinacionit)

Ujë i procesuar

Ujë i pa ricikluar për ftohje mekanike 

Ujë për qëllime mjedisore 

Ujë i pijshëm (për tu pirë, larë, higjenën etj.)

Humbje

UJI

%Totali

%Totali

%Totali

%Totali

%Totali

kg/tKlinker

62.69

29.34

33.35

168,712

0

168,644

0

0

68

0

168,712

29,101

51,458

19,360

49,469

19,324

100.00

46.80

53.20

100.00

100.00

62.69

Nuk ka pasur lëshime dhe/ose lëshime aksidentale gjatë vitit 2016.

MENAXHIMI I MBETJEVE

TË DHËNA STATISTIKORE NË LIDHJE ME SHKARKIMIN E UJIT

SHTOJCA
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Shkarkimi i ujit

Uji i ricikluar

Konsumi i Ujit

Kërkesa për ujë

m³/vit

m³/vit

m³/vit

m³/vit

m³/vit

m³/vit

Shkarkimi totali i ujit (sipas destinacionit)

Ujë sipërfaqësor (lumi, liqeni)

Ujë nën ujë sipërfaqësor (pus)

Trajtimi i ujit jashtë vendit

Oqeani ose uji i detit

Uji total I ricikluar

Uji i ricikluar për ftohje mekanike

Të tjera (larje mjetesh, etj.)

Konsumi total i ujit

Kërkesa totale për ujë

17,602

17,602

0

0

0

258,466

258,466

0

151,110

409,576
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Dispozitat e 
përgjithshme 
standarde

G4-1

G4-15

G4-16

G4-12

G4-11

G4-10

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-13

G4-14

G4-7 

G4-8

G4-9

Përshkrimi

Fjala e Drejtorit të Përgjithshëm

Karta për zhvillimin ekonomik, mjedisor dhe social, të 
zhvilluara diku tjetër, por principet dhe iniciativat e të 
cilave organizata i nënshkruan ose mëvetëson: 

Anëtarësi në shoqata

Përshkrimi i zinxhirit të furnizimit: 

Përqindja e punonjësve të mbuluar nga marrëveshjet e 
negociuara kolektive 

Informacion mbi punonjësit dhe punëtorë të tjerë

Emri i organizatës  

Markat primare, produktet dhe/ose shërbimet

Vendndodhja e selisë̈ së organizatave

Numri i vendeve ku organizata vepron, dhe vendet 
me operacione të mëdha ose relevante për çështjet e 
qëndrueshmërisës

Ndryshime të rëndësishme në madhësinë, 
strukturën ose pronësinë 

Nëse dhe si adresohen përqasja paralajmëruese ose 
principet: 

Natyra e pronësisë dhe e formës ligjore 

Tregjet ku shërbejnë

Shkalla raportuese e organizatës 

Faqet

Mesazhi i Drejtorit të Përgjithshëm (faqe 4)

SA8000 Vendosja e Standardeve (faqe 21)

Rrjetëzimi dhe partneriteti(faqe 35)

Ne bashkë-drejtojmë portalin e PSK-ës Europiane për 
blerësit dhe furnizuesit dhe Task Forcën e Iniciativës për 
Qëndrueshmërinë e çimentos. Shiko G4-15 për detaje në 
anëtarësimin tonë në Kompaktin Global të OKB-së, në Iniciativën 
për Qëndrueshmëri të Çimentos dhe në PSK-ës Evropiane. Karta 
e Kompanisë për Iniciativën e Qëndrueshmërisë së Çimentos të 
Partnerëve të ANTEAs (faqe 35) 

(faqe 31)

34% e të gjithë punonjësve të ANTEA mbulohen nga 
marrëveshjet e negociatave kolektive 

(faqe 18,19)

ANTEA Cement SH.A

Rishikimi strategjik rreth nesh (faqe 7, 13)

Selia: Tiranë, Shqipëri (faqe 7)

Shqyrtimi strategjik i profilit të ANTEA Cement 
(faqe 6)

Asnjë ndryshim nuk është regjistruar në bazën e kapitalit të 
ANTEA Cement gjatë periudhës raportuese.

Mjedisi (faqe 25, 26, 27)

ANTEA Cement SH.A

Rishikimi strategjik: Ku operojmë (faqe 8)
 
(faqe 7,13,19)

STRATEGJI DHE ANALIZA

PROFILI ORGANIZATIV































KY RAPORT ËSHTË PËRPUNUAR NË PËRPUTHJE ME UDHËZIMET 
E RAPORTIMIT TË QËNDRUESHËM G4 NË NIVEL “THELBËSOR” TË 
INICIATIVËS GLOBALE PËR RAPORTIM (IGR) 

INDEKSI I PËRMBAJTJES IGR



G4-22

G4-23

G4-28

G4-29

G4-30

G4-17

G4-19 
G4-20 
G4-21

G4-24 
G4-25 
G4-26 
G4-27

G4-18

Efekti i rivlerësimeve 

Ndryshime të rëndësishme nga periudhat të mëparshme 
të raportimit 

Periudha e raportimit

Raporti më I fundit

Ciklet e raportimit

Subjektet e përfshira në pasqyrat financiare të 
konsoliduara dhe nëse ndonjë nuk është në raport 

Aspektet materiale dhe kufijtë 

Grupet e interesuara të angazhuara nga organizata; Si janë 
identifikuar dhe përzgjedhur aktorët; qasjet ndaj angazhimit 
të palëve të interesuara, duke përfshirë shpeshtësinë e 
angazhimit sipas llojit dhe grupimit të palëve të interesuar; 
dhe shqetësimet kryesore të ngritura përmes angazhimit të 
palëve të interesuara, dhe si është përgjigjur organizata 

Procesi për të përcaktuar përmbajtjen e raportit 
dhe kufijtë e aspekteve. Si janë zbatuar parimet e 
përcaktimit të Përmbajtjes së Raportit 

Nuk ka

Energjia nuk u konsiderua si materiale nga palët tona 
të interesuara

01 Janar 2016 - 31 Dhjetor 2016

Nëntor 2016 për vitin kalendarik 2015

Vjetore

ANTEA Cement lëshon deklarata financiare të 
konsoliduara vetëm në nivel të grupit.   
 http://integratedreport2016.titan.gr/financial-results/notes/14.principal-

subsidiaries

Ne i kemi atribuuar secilës prej çështjeve tona materiale 
një aspekt relevant material siç është përshkruarnë 
Udhëzimet e G4 të Iniciativës Globale për Raportimit 
(IGR). Tabela në faqen 14 përshkruan kufirin për secilin 
nga këto aspekte, duke treguar se ku janë ndjerë 
ndikimet e secilit, brenda dhe jashtë biznesit tonë. Palët 
e interesuara që formojnë kufijtë e jashtëm janë ato që 
ndodhen afër ose që kanë një interes të ngushtë në 
operacionet e ANTEA, të tilla si qeveritë dhe komunitetet 
lokale në vend.

Procesi i angazhimit (faqet 13-14).
Takimet me palët e interesuara të brendshme dhe të 
jashtme organizohen periodikisht çdo tremujor.

Nuk ka shqetësime të reja nga angazhimi me palët e interesuara

(faqe 15)

ASPEKTET DHE KUFIZIMET MATERIALE TË IDENTIFIKUARA

ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESUARA

PROFILI I RAPORTIT

G4-31 Tabela me vendndodhje standarde te publikuara Ky raport u drejtohet aktorëve kyç, pra aksionarëve, punonjësve, 
konsumatorëve, furnizuesve, qeverisë dhe autoriteteve 
rregullatore, komuniteteve lokale dhe OJQ-ve. Gjithashtu, ai I 
drejtohet edhe investitorëve potencialë, analistët dhe çdo palë 
tjetër e interesuar. Ne i mirëpresim komentet përmes faqes 
sonë të internetit: www.anteacement. com
Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen tonë të 
internetit ose kontaktoni: Z. Klajdi Gjondedaj Zyrtar për CSR 
dhe Komunikimin në: csr@anteacement.com

G4-32

G4-34

G4-56

G4-33

Deklarata e sigurisë së jashtme

Struktura e qeverisjes

Vlera e organizatës, parimet, standartet dhe normat e 
sjelljes si kodet e sjelljes dhe kodet e etikës 

Vlerësimi i jashtëm

(faqe 46)

(faqe 33)

Vlerat qeverisëse (faqe 12)

Shtojcat: Raporti I vlerësimit dhe verifikimi (faqe 42)

QEVERISJA

ETIKA DHE INTEGRITETI
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G4-DMA











G4-DMA

G4-DMA

G4-EC1

G4-EN15

G4-EN22

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN24

G4-EC4

G4-EN18

G4-EN25

G4-EN19

G4-EN20

G4-EN21

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Vlera e drejtpërdrejtë ekonomike e gjeneruar dhe e shpërndarë

Asistenca financiare e marrë nga qeveria

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Emetimet direkte të gazrave serrë (GHG) (Fushëveprimi 1)

Emetimet indirekte të gazrave serrë të energjisë (GHG) (Fushëveprimi 2)

Emetimet e tjera indirekte të gazrave serrë (GHG) (Fushëveprimi 3)

Intensiteti i emetimeve të gazit serrë (GHG)

Reduktimi i emetimeve të gazrave serrë (GHG)

Emetimet e substancave që përmbajnë ozonin (ODS)

NOX, SOX, dhe emisionet e tjera të rëndësishme të ajrit

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Shkarkimi total i ujit sipas cilësisë dhe destinacionit

Numri total dhe volumi i derdhjeve të rëndësishme 

Pesha e mbetjeve të transportuara, të importuara, të eksportuara ose të trajtuara që 
konsiderohen të rrezikshme sipas kushteve të Konventës së Bazelit, Shtojca I, II, III dhe VIII, dhe 
përqindja e mbetjeve të transportuara të transportuara ndërkombëtarisht

28-31

13,16

asnjë

25-27

25-27

44
44
29

44

44

44

25-27

42

42

asnjë

ASPEKTE MATERIALE: PERFORMANCA EKONOMIKE

DISPOZITA 
SPECIFIKE 
STANDARTE

INDIKATORI FAQE NË RAPORT

ASPEKTI MATERIAL: EMETIMET

ASPEKTI: DERDHJET DHE MBETJET

G4-DMA

G4-DMA

G4-EN27

G4-EN27

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Vlera monetare e gjobave të rëndësishme dhe numri total i sanksioneve jo-monetare për 
mospërputhje me ligjet dhe rregulloret mjedisore

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Vlera monetare e gjobave të rëndësishme dhe numri total i sanksioneve jo-monetare për 
mospërputhje me ligjet dhe rregulloret mjedisore

25-27

asnjë

25-27

asnjë impakt

ASPEKTI: PËRPUTHSHMËRIA

ASPEKTI: TRANSPORTI

G4-DMA

G4-DMA

G4-EN31

G4-EN32
G4-EN33

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Shpenzimet e përgjithshme për mbrojtjen e mjedisit dhe investimet sipas llojit

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Përqindja e furnitorëve të rinj që u shqyrtuan duke përdorur kriteret mjedisore

Ndikimet negative të dukshme aktuale dhe potenciale mjedisore në zinxhirin e furnizimit dhe veprimet 
e ndërmarra

25-27

16

25-27

31

asnjë impakt

ASPEKTI: I PËRGJITHSHËM

ASPEKTI: VLERËSIMI MJEDISOR I FURNITORËVE

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-EN8

G4-EN11

G4-EC5

G4-EC7

G4-EN12

G4-EC8

G4-EN10

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Shkarkimi total i ujit sipas burimit

Përqindja dhe vëllimi total i ujit të ricikluar dhe ripërdorur

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Zonat operacionale të zotëruara, të dhëna me qira, të menaxhuara në ose në afërsi të 
zonave të mbrojtura dhe zonat me vlerë të lartë të biodiversitetit jashtë zonave të mbrojtura

Përshkrimi i ndikimeve të rëndësishme të aktiviteteve, produkteve dhe shërbimeve mbi biodiversitetin 
në zonat e mbrojtura dhe zonat me vlerë të lartë të biodiversitetit jashtë zonave të mbrojtura

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Raportet e pagës standarde të nivelit të hyrjes sipas gjinisë në krahasim me pagën 
minimale lokale në 18 vende të rëndësishme të operimit

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Zhvillimi dhe ndikimi i investimeve dhe shërbimeve të infrastrukturës të mbështetura

Ndikime të konsiderueshme indirekte ekonomike, duke përfshirë shkallën e ndikimeve

25, 27

42

42

25, 27
Kompania nuk zotëron zona me vlerë 
të lartë të biodiversitetit jashtë zonave 

të mbrojtura
27

13

18

30

30

30, 38-39

ASPEKTI: BIODIVERSITETI 

ASPEKTI MATERIAL: UJI

ASPEKTI: PREZENCA NË TREG

ASPEKTI MATERIAL: IMPAKTET E TËRTHORTA EKONOMIKE

KATEGORIA: MJEDISI
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G4-DMA

G4-EN34

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Numri i ankesave për ndikimet mjedisore të parashtruara, adresuar dhe zgjidhur përmes mekanizmave 
formal të ankesave

33

asnjë

ASPEKTI: MEKANIZMAT E ANKESAVE MJEDISORE

G4-DMA

G4-LA1
G4-LA2

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit
Numri i përgjithshëm dhe përqindjet e faturave të reja të punonjësve dhe qarkullimi i 
punonjësve sipas grup-moshës, gjinisë dhe rajonit
Përfitimet e ofruara për punonjësit me orar të plotë që nuk u ofrohen punonjësve të 
përkohshëm ose me kohë të pjesshme, nga vende të rëndësishme të punës

18-19

28-29

19

ASPEKTI: PUNËSIMI

NËN-KATEGORIA: PRAKTIKAT E PUNËS DHE PUNA E DENJË

KATEGORIA: SOCIALE

G4-DMA

G4-LA4

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Periudhat minimale të njoftimit lidhur me ndryshimet operacionale, duke përfshirë nëse 
ato janë të specifikuara në marrëveshjet kolektive

18

Tetë Ditë

ASPEKTI: PUNA/MARRËDHËNIET MENAXHERIALE

G4-DMA

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA7

G4-LA8

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Përqindja e totalit të fuqisë punëtore të përfaqësuar në komitetet formale të përbashkëta 
menaxheriale dhe punëtore të shëndetit dhe sigurisë që ndihmojnë në monitorimin dhe këshillimin 
e programeve për shëndetin dhe sigurinë në punë

Lloji i dëmtimit dhe shkallës së dëmtimit, sëmundjeve profesionale, ditëve të humbura dhe 
mungesës,dhe numri i përgjithshëm i viktimave të lidhura me punën, sipas rajonit dhe sipas gjinisë

Punëtorët me incidencë të lartë ose rrezik të lartë të sëmundjeve që lidhen me okupimin e tyre

Temat e shëndetit dhe sigurisë mbulohen me marrëveshje formale me sindikatat

21-24

100% 

 23

asnjë

24

ASPEKTI MATERIAL: SHËNDËTI DHE SIGURIA NË PUNË

G4-DMA

G4-LA9

G4-LA10

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Orët mesatare të trajnimit në vit për çdo punonjës sipas gjinisë dhe sipas kategorisë së punonjësve

Programet për menaxhimin e aftësive dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës që mbështesin 
punësimin e punonjësve dhe t'i ndihmojë ata në menaxhimin e përfundimeve të karrierës

19-21

20,24

19-20

APEKTI MATERIAL: TRAJNIMI DHE EDUKIMI

G4-DMA

G4-LA12

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Përbërja e organeve të qeverisjes dhe ndarja e punonjësve sipas kategorive të punonjësve sipas 
gjinisë, grupit të moshës, anëtarësisë në grupin e pakicave dhe treguesve të tjerë të diversitetit

23

33

ASPEKTI: DIVERSITETI DHE SHANCET E BARABARTA









NËN-KATEGORIA: TË DREJTAT E NJERIUT

G4-DMA

G4-DMA

G4-LA16

G4-HR1

G4-HR2

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Numri i ankesave rreth praktikave të punës të parashtruara, adresuar dhe zgjidhur përmes 
mekanizmave formal të ankesave

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit
Numri i përgjithshëm dhe përqindja e marrëveshjeve të rëndësishme të investimeve dhe 
kontratave që përfshijnë klauzolat e të drejtave të njeriut ose që kanë kaluar në shqyrtimin e 
të drejtave të njeriut
Orët totale të trajnimeve të punonjësve për politikat ose procedurat e të drejtave të njeriut 
në lidhje me aspektet e 22 të drejtave të njeriut që janë relevante për operacionet, duke 
përfshirë përqindjen e punonjësve të trajnuar

33

asnjë

22

none

22

ASPEKTI: MEKANIZMAT E ANKESAVE PËR PRAKTIKAT E PUNËS

ASPEKTI: INVESTIMI

G4-DMA

G4-DMA

G4-HR3

G4-HR4

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Numri i përgjithshëm i incidenteve të diskriminimit dhe veprimeve korrigjuese të ndërmarra

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Operacionet dhe furnizuesit të identifikuar në të cilat mund të shkelet ose në rrezik të madh të drejtën për të 
ushtruar lirinë e shoqërimit dhe marrëveshjen kolektive dhe masat e marra për të mbështetur këto të drejta

21-22

asnjë

22-23

22

ASPEKTI: MOS DISKRIMINIMI

ASPEKTI: LIRIA E SHOQATËS DHE NEGOCIMIT KOLEKTIV

G4-DMA

G4-DMA

G4-HR7

G4-HR10
G4-HR11

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Përqindja e personelit të sigurisë është trajnuar në politikat ose procedurat e organizatës 
për të drejtat e njeriut që janë relevante për operacionet

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Përqindja e furnizuesve të rinj që u shqyrtuan duke përdorur kriteret e të drejtave të njeriut

Ndikimet e rëndësishme negative dhe aktuale të drejtave të njeriut në zinxhirin e furnizimit dhe 
veprimet e ndërmarra

21-22

100%

21-24

36

asnjë

ASPEKTI: PRAKTIKAT E SIGURISË

ASPEKTI: VLERËSIMI I TË DREJTAVE TË NJERIUT TË FURNITORIT
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52

NËN KATEGORIA: PËRGJEGJSHMËRIA E PRODUKTIT

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

NËN KATEGORIA: SHOQËRIA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-SO1

G4-SO3

G4-SO7

G4-SO8

G4-SO9

G4-PR1

G4-PR3

G4-PR6

G4-PR8

G4-PR9

G4-SO10

G4-PR2

G4-PR4

G4-PR7

G4-PR5

G4-SO2

G4-SO4
G4-SO5

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Përqindja e operacioneve me përfshirjen e komunitetit lokal të zbatuar, vlerësimet e ndikimit 
dhe programet e zhvillimit

Operacione me ndikime të rëndësishme aktuale dhe të mundshme negative mbi komunitetet lokale

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Numri i përgjithshëm dhe përqindja e operacioneve të kërkuara për rreziqet që 
lidhen me korrupsionin dhe rreziqet domethënëse të identifikuara

Komunikimi dhe trajnimi për politikat dhe procedurat kundër korrupsionit

Konfirmohen incidentet e korrupsionit dhe veprimet e ndërmarra

Numri i përgjithshëm i veprimeve ligjore për sjellje anti-konkurruese, anti-trust dhe 
monopol nuk ka praktika dhe rezultatet e tyre

Vlera monetare e gjobave të rëndësishme dhe numri i përgjithshëm i sanksioneve 
jo-monetare për mosnjohjen e ligjeve dhe rregulloreve

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Përqindja e furnitorëve të rinj që u shqyrtuan duke përdorur kriteret për ndikimet në shoqëri

Ndikime të rëndësishme aktuale dhe të mundshme negative mbi shoqërinë në zinxhirin e furnizimit dhe veprimet e ndërmarra

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Përqindja e kategorive të rëndësishme të produkteve dhe shërbimeve për 
të cilat vlerësohen ndikimet e shëndetit dhe sigurisë për përmirësim

Numri i përgjithshëm i incidenteve të mospërputhjes me rregulloret dhe kodet vullnetare në lidhje me ndikimet e 
shëndetit dhe sigurisë së produkteve dhe shërbimeve gjatë ciklit të tyre jetësor, sipas llojit të rezultateve

Lloji i informacionit të produktit dhe shërbimit të kërkuar nga procedurat e organizatës 
për informacionin dhe etiketimin e produkteve dhe shërbimeve, si dhe për përqindjen 
e kategorive të produkteve dhe shërbimeve që i nënshtrohen kërkesave të tilla

Numri i përgjithshëm i incidenteve të mospërputhjes me rregulloret dhe kodet vullnetare në 
lidhje me informacionin dhe etiketimin e produktit dhe shërbimit, sipas llojit të rezultateve

Rezultatet e sondazheve për matjen e kënaqësisë së klientit

Shitja e produkteve të ndaluara ose të diskutueshme

Numri i përgjithshëm i incidenteve të mospërputhjes me rregulloret dhe kodet 
vullnetare në lidhje me komunikimet e marketingut, duke përfshirë reklamimin, 
promovimin dhe sponsorizimin, sipas llojit të rezultateve

Numri total i ankesave të arsyetuara në lidhje me shkeljet e privatësisë së 
konsumatorit dhe humbjet e të dhënave të konsumatorëve

Vlera monetare e gjobave të rëndësishme për mospërputhje me ligjet dhe 
rregulloret në lidhje me sigurimin dhe përdorimin e produkteve dhe shërbimeve

36

36, 38-39

asnjë

7

24

24

asnjë

asnjë

asnjë

32-35

32-35
asnjë

31

Të gjitha produktet shoqërohen me 
manuale të Shëndetit dhe Sigurisë

asnjë

Të gjitha produktet shoqërohen 
nga Manuale të Shëndetit dhe 

Sigurisë

asnjë

31

Produktet tona nuk janë një 
listën e produkteve të ndaluara 

në tregjet ku ne operojmë

asnjë

asnjë

asnjë

ASPEKTI: KOMUNITETET LOKALE

ASPEKTI: ANTI-KORRUPSIONI

ASPEKTI: SJELLJA KUNDËR-KONKURRUESE

ASPEKTI: PËRPUTHSHMËRIA

ASPEKTI: VLERËSIMI I FURNITORËVE PËR IMPAKTIN NË SHOQËRI

ASPEKTI: SHËNDETI DHE SIGURIA E KLIENTIT

ASPEKTI: ETIKETIMI I PRODUKTIT DHE SHËRBIMIT

ASPEKTI: MARKETINGU DHE KOMUNIKIMI

ASPEKTI: PRIVACIA E KONSUMATORIT

ASPEKTI: PËRPUTHSHMËRIA

G4-DMA

G4-SO11

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Numri i ankesave lidhur me ndikimet në shoqëri të paraqitura, adresuar dhe 
zgjidhur përmes mekanizmave formale të ankesave

34

asnjë

ASPEKTI: MEKANIZMAT E ANKESAVE PËR IMPAKTIN NË SHOQËRI

G4-DMA
G4-HR12

Dhënia e Informacioneve të Përgjithshme mbi Qasjen e Menaxhimit

Numri i ankesave për ndikimet e të drejtave të njeriut të parashtruara, adresuar dhe zgjidhur përmes mekanizmave formal të ankesave

33

asnjë

ASPEKTI: MEKANIZMAT E ANKESAVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT
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KONTAKT
+355 (0) 44502350

info@anteacement.com

www.anteacement.com


