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Të mësojmë 
dhe të festojmë së bashku  
Si të ndërtojmë një kulturë parandaluese

 ë kuadër të kremtimit të dy ngjarjeve të                            
 rëndësishme, siç është Dita Botërore për 
Shëndetin & Sigurinë në Punë, ANTEA Cement 
organizoi një javë të mbushur me veprimtari 
(20-24 prill 2015), me temën “Bashkohuni me ne 
të ndërtojmë një kulturë parandaluese”. Punon-
jësit tanë, si dhe anëtarë të komunitetit vendas, 
ishin aktorët kryesorë që u përfshinë në këto vep-
rimtari, të cilat synonin jo vetëm rritjen e ndërg-
jegjësimit mbi Shëndetin & Sigurisë dhe Mjedisin 
por gjithashtu angazhimin e tyre në mënyrë 
aktive, duke u bërë shembull i një qytetarie të 
mirë dhe të përgjegjëshme. 

Fillimisht, nxënësit e klasës së pestë, nga shkollat 
Borizanë dhe Thumanë, morën pjesë në një 
trajnim të shkurtër me temë “Siguria Rrugore” dhe 
“Kujdesi për Mjedisin”, organizuar nga Drejtore-
sha për Mjedisin Znj. Stela Pepa dhe Drejtori për 
Shëndetin & Sigurinë Z. Fatmir Koço. Për fëmijët 
u zhvillua edhe një konkurs pikture me temë 
“Mjedisi ku unë dua të jetoj”. 

Nga ana tjetër, punonjësit u ftuan të jepnin sugje-
rimet e tyre, lidhur me ndërveprimet e nevojshme 
për të rritur kulturën e parandalimit në fabrikën 
tonë. Parandalimi është faktor shumë i rëndë-
sishëm për të ruajtur kulturën “zero” incidente në 
punë, si dhe mbrojtjen e mjedisit. Ambientet e 
punës janë vizituar në të gjitha turnet, me 

pjesëmarrjen e Drejtorit të Përgjithshëm         
Z.Admantios Frantzis, Drejtorit të Fabrikës           
Z. Georgios Batsakis, si dhe drejtorë të tjerë 
departamentesh. Me punonjësit u diskutua lidhur 
me mesazhet mbi sigurinë dhe rëndësinë e ndërti-
mit të kulturës së sigurisë, si dhe u shpërndanë 
libra me këtë temë. 

Me kërkesë të Komunës Thumanë për dhurimin e 
sasive të bimës Miller për Micjan, të cilat u 
dogjën vitin e kaluar, shoqëria, së bashku me 
punonjësit e saj, nxënës të klasave të pesta, 
mësuesit e tyre, si dhe punonjës të Komunës, 
mbollën rreth 700 bimë të tilla. Gjatë kësaj vep-
rimtarie, u dhanë çmime për 6 pikturat më të mira 
dhe të gjithë nxënësit morën nga një dhuratë 
simbolike. 

Në kuadër të Ditës Botërore për Shëndetin & 
Sigurinë në Punë, fëmijët e disa punonjësve u 
dhanë prindërve të tyre disa mesazhe të rëndë-
sishme lidhur me sigurinë, nëpërmjet një videoje, 
e cila u transmetua në dy monitorë të mëdhenj, 
brenda ambienteve të fabrikës.

N



Junior 
Achievement Albania
Të bëhesh drejtues për një ditë

 ë datën 02 prill 2015, Junior Achievement  
 Albania organizoi evenimentin “Drejtues 
për një Ditë”. Një numër prej 43 nxënësish të 
shkëlqyer të shkollave të mesme, nga shkollat në 
mbarë vendin, u dalluan si 43 drejtues me profil të 
lartë në botën e biznesit dhe arenën diplomatike.

Beqir Llani, një student nga Shkolla e Mesme e 
Krujës, kaloi një ditë pune në ambientet e ANTEA 
Cement, i shoqëruar nga Znj. Majlinda Mishaxhiu, 
Drejtore për Shëndetin & Sigurinë, e cila i tregoi se 
si duket një ditë pune normale pranë shoqërisë 
tonë. Gjithashtu, sponsori mbështetës i ceremonisë 
ANTEA Cement organizoi të njëjtën ditë në ambien-
tet e Hotel Tirana International, ku u dhanë çmime 
vlerësuese për 43 drejtues të profilit të lartë. 

N

Kremtimi

i Ditës së Verës

N ë datën 14 mars 2015, fëmijët e shkollës së  
 Borizanës organizuan një program festiv 
dhe për të pranishmit e shumtë u dha një shfaqje 
me këndim, kërcim dhe aktrim.  Veprimtaria e 
mbështetur nga ANTEA Cement kishte për qëllim 
jo vetëm kremtimin e Ditës së Verës, një festë 
kombëtare dhe popullore në Shqipëri, e cila 
shënon mbërritjen e pranverës dhe çeljen e 
luleve, por gjithashtu edhe rikonstruksionin e 
shkollës nga ANTEA Cement. 

U kryen punime kryesore elektrike dhe civile, të 
cilat siguruan ambiente të ngrohta dhe të 
rehatshme për më shumë se 500 studentë të 
Shkollës së Borizanës. ANTEA Cement mbështet 
arsimimin, jo vetëm duke ofruar trajnime dhe 
praktika, por gjithashtu edhe infrastrukturën 
përkatëse për arsimim.



Lulëzimi i të rinjve
Punësimi në rajon
Rasti i Shkollës Mekanike

 e qëllim për të zhvilluar lulëzimin e punësimit  
 të të rinjve në zonat rurale përreth fabrikës,  
ANTEA Cement ka mbështetur në vitin 2009 
krijimin e një dege mekanike, në shkollën e 
mesme të përgjithshme të Thumanës. Shoqëria 
siguroi jo vetëm pajisjet përkatëse, në vlerën 
30,000 Euro, por gjithashtu trajnerët dhe modulet. 
Në vitin 2015, Shoqëria ftoi 17 studentë të vitit të 
fundit të degës mekanike për të kryer praktikën në 
repartin tonë, nën drejtimin e inxhinierëve, për një 
periudhë 4 mujore. Në fund të trajnimit, pjesëmar-
rësit morën nga një certifikatë dhe dy prej tyre, të 
cilët treguan entuziazëm, interes dhe njohuri të mira, 
u punësuan në fabrikë, në Departamentin Mekanik. 

Tabela  Nr.1 : Të dhënat e praktikave

M

Nr. Temat kryesore  Përshkrimi  Kohëzgjatja Koha totale Vendi ku u 
zhvillua trajnimi  

Trajnuesi 

1 Trajnim mbi Sigurinë Rregullat e sigurisë 
në repart dhe 
mbrojtja e mjedisit  

Departamenti për Shëndetin & Sigurinë 

2 Puna me vegla  Si të mbroni veten, 
pajisjet dhe veglat 

5 orë 5 orë Repart Tekniku për 
Inspektimin: G. BOJA 
Montuesi nga 
kontraktuesit 

3 Montimi dhe 
çmontimi  

Me saldim 2 orë  
 
 
 
6 orë  

 
 
 
 
Repart 

Inxhinieri mekanik 
B.PALOKA 
Kryetekniku: B. 
Basha 
Saldues & Montues 
nga kontraktuesit  

Me bulona 1 orë 

Montimi i 
kushinetave 

1 orë 

Kontrolli, gjetja e 
defektit dhe riparimi  

2 orë 

 
 
 
 
 
 
4 

Transportuesit Defekti dhe riparimi  2 orë  
 
 
 
 
5 orë  

Transportuesi 
me rrip tek 
magazinat  

Tekniku për 
kontrollin: F. SHIBA  

Shpjegimi mbi 
funksionimin e 
mekanizmave dhe 
arsyeja e 
mosfunksionimit të 
mekanizmave  
 

1 orë 

Repart  Inxhinieri mekanik B. 
PALOKA  

Bluarje me 
makineri blojtësi 
 

2 orë Repart  Tekniku për 
kontrollin: E. BALLA 
Montuesi nga 
kontraktuesit 

5 Pajisjet e përdorura 
gjatë procesit  

Përshkrimi 
funksional i 
pajisjeve të 
procesit  

1 orë për 
secilën 
pajisje 

6 orë  Blojtësi, mulliri, 
preheater-i, 
furra, ngrohësi, 
fabrika e 
paketimit 

Inxhinieri mekanik B. 
PALOKA 
Kryetekniku: B. 
Basha 

6 Vizatime Shpjegim i vizatimit 
teknik & vizatimet 
Auto - Cad 

5 orë  5 orë  Zyrat e 
departamentit 
mekanik  

Inxhinieri mekanik 
B.PALOKA 
Kryetekniku: B.Basha 



Familje
Forcimi në Komunën Thumanë  
Partneriteti i Fshatit SOS 
 hoqëria ANTEA Cement, pjesë e Grupit  
 TITAN, në bashkëpunim me fshatin SOS, 
prezantoi sot fillimin e projektit me titull “Forcimi 
i familjeve në Komunën Thumanë”, i cili është një 
projekt humanitar, në mbështetje të fëmijëve dhe 
familjeve, të cilët jetojnë në kushte të vështira 
jetese. 
Projekti ka për qëllim të ofrojë ndihmë për 47 
fëmijë dhe 19 familje në nevojë, në fshatrat 
Thumanë dhe Borizanë, në Bashkinë e Krujës. Për 
shkak të kushteve tepër të vështira, këto familje 
rrezikojnë të humbin fëmijët e tyre. Por, nëpërm-
jet këtij projekti një vjeçar, synohet të sigurohen 
kushtet optimale më të mira në familje, përfshi 
mbrojtjen e të drejtave, arsimimin, shëndetin, 
kushtet e higjienës, ushqimin, etj., si dhe zhvillim-
in e kapacitetit në komunitetin e tyre. 

Në veprimtarinë, e cila u organizua në ambientet 
e Fabrikës ANTEA Cement, mori pjesë Drejtori i 
Përgjithshëm i ANTEA Cement Z. Adamantios 
Frantzis dhe i gjithë stafi drejtues, përfshi punon-
jës nga zona lokale, Drejtoresha Ekzekutive e 
Fshatit SOS Znj. Teuta Shkenza, Administratorja e 

Njësisë për Thumanën Znj. Griselda Mana, 
Menaxherja e Projektit për Fshatrat SOS              
Znj. 
Destemona Toptani, përfaqësues nga pushteti 
vendor, familje, të cilat janë përfituese të projektit, 
përfaqësues nga institucione arsimore dhe shën-
detësore të Thumanës dhe Burizanës, etj. 

Qëllimi i këtij projekti është forcimi i situatës së 
familjeve, të cilat kanë fëmijë të moshës 0-18 vjeç 
dhe jetojnë në kushte të vështira ekonomiko-so-
ciale, me qëllim për tu mundësuar që të ofrojnë 
kujdes për fëmijët e tyre, në mënyrë që ato të 
rriten në një familje dhe ambient shoqëror dhe të 
kujdesshëm. Fëmijët do të marrin shërbime, për 
t’iu garantuar atyre të drejtën për mbijetesë dhe 
zhvillim, ndërsa prindërit do të marrin shërbime 
për të ndërtuar kapacitetet e tyre lidhur me mbro-
jtjen e të drejtave të fëmijëve, dhe për të rritur 
kapacitetin e tyre për të siguruar kujdesin e duhur 
prindëror. 

Ky nuk është projekti i parë, ku ANTEA Cement 
promovon dhe nxit përgjegjësinë sociale. Gjatë 
këtyre viteve, ANTEA Cement ka organizuar një 
numër veprimtarish, të cilat kanë pasur si qëllim 
mbrojtjen e mjedisit, sigurimin e kujdesit për fëmi-
jët, diskutimin dhe trajtimin e çështjeve sociale në 
përgjithësi, etj.

S

Manaxher i Përgjithshëm i Antea Cement | Adamantios Frantzis



Prezantimi 
i Raportit të parë mbi PSK-në 
& Qëndrueshmërinë në 
Shqipëri

 ë datën 9 dhjetor 2015, ANTEA Cement  
 nxori Raportin mbi Përgjegjësinë Sociale 
dhe Qëndrueshmërinë, për vitin 2014, i cili është 
raporti i parë i qëndrueshmërisë, i garantuar në 
nivel të jashtëm në Shqipëri, i përgatitur sipas GRI 
G3.1. Në këtë raport, nxirret në pah përmbushja 
financiare, mjedisore, sociale dhe qeverisja e 
shoqërisë, për vitin 2014. Kjo veprimtari përkon 
me 5-vjetorin e veprimtarisë së ANTEA Cement, 
në Shqipëri. 

Në këtë ngjarje mori pjesë Drejtori i Përgjithshëm 
i ANTEA Cement Z. Adamantios Frantzis, 
përfaqësues të lartë të ANTEA Cement, Drejtore-
sha Ekzekutive e Institutit për Qeverisjen e            
Korporatave Znj. Rezarta Cenaj, ambasadorë të 
akredituar në Tiranë, si për shembull Ambasadori 
i Zvicrës Z. Christoph Graf, Ambasadori i Greqisë 
Z. Leonidas Rokanas, Përfaqësuesja Vendore e 
KNF-së në Shqipëri Znj. Elira Sakiqi, Drejtori i 
Auditit pranë Ernst & Young Albania Z. Donard 
Braha, etj. 

Ambasadori i Zvicrës në Tiranë Z. Chistoph Graf 
përgëzoi ANTEA Cement për punën dhe kontribu-
tin e saj dhe vlerësoi me nota të larta raportin e 
prezantuar. Gjithashtu, ai theksoi se kjo duhet të 
shërbejë si shembull për bizneset e tjera. 
“Jam shumë i kënaqur që jam këtu me ju dhe që 
njihem me këtë raport, për të cilën shpreh besimin 
se do të nxisë shoqëri të tjera të përmirësojnë stan-
dardet e tyre lidhur me raportimin. Instituti i 
Qeverisjes së Korporatave dhe Korporata Ndër-
kombëtare e Financave janë të gatshme të 
mbështesin shoqëritë në këtë drejtim”, u shpreh Z. 
Graf. 

Ambasadori i Greqisë në vendin tonë, Z. Leonidas 
Rokanas u shpreh: “Ndihem i privilegjuar që po 
marr pjesë në këtë event, e cila na ka paraqitur 
dhe treguar se si një ndërmarrje kaq e madhe 
mund të arrijë sukses të vazhdueshëm në shërbim 
të klientëve, komunitetit dhe jo vetëm, duke 
punuar me vullnet dhe përkushtim. ANTEA 
Cement duhet të ndihet krenare për arritjet e deri-
tanishme dhe kontributin që i ka dhënë vendit 
këto vite dhe shpresoj që kjo rrugë do të ndiqet 
nga shumë shoqëri të tjera”. 

N

Ambasador i Greqisë Mr. Leonidas Rokanas 



Futboll 
Kampionati në Bashkinë e 
Krujës

 ashkia e Krujës organizoi një kampionat  
 futbolli, ndërmjet përfaqësuesve të 
gjashtë njësive administrative të Bashkisë së 
Krujës dhe dy fabrikave të çimentos në zonë, 
përkatësisht ANTEA Cement dhe Fushë Krujë 
Cement. Veprimtaria u mbështet nga të dyja 
shoqëritë, të cilat siguruan kostume futbolli, si 
dhe çmime për ekipet më të mira të vendit të Parë 
dhe të Dytë. Bashkia e Krujës u shpall fituese për 
vitin 2015. Kryetari i Bashkisë falënderoi 
ANTEA-n për mbështetjen e ofruar për zhvillimin 
e këtij kampionati, të cilën ai dëshiron ta kthejë 
traditë për rajonin. Kontribut   

për fëmijët e Policëve të 
vrarë në krye të detyrës
           NTEA Cement ka dhënë kontribut në para  
        për fëmijët e Policëve të vrarë në krye të 
detyrës, duke organizuar Ditën e Verës dhe festën 
e Vitit të Ri, gjatë të cilave u shpërndanë dhurata 
për 99 fëmijë. 

B

A



Festë për
punonjësit
          NTEA Cement organizoi Festën e Vitit të Ri
            për punonjësit e saj në Hotel Tirana Interna-
tional, në datën 21 dhjetor 2015. Punonjësit 
shkëmbyen me njëri tjetrin urimet më të mira për 
vitin në vazhdim dhe festuan nën shoqërinë e 
muzikës dhe ushqimit të mirë. Gjatë festës, u 
organizua një lotari dhe fituesit morën disa 
çmime. 

Festë për
fëmijët e punonjësve
 ë vijim të traditës prej pesë vitesh, ANTEA  
 Cement organizoi festën e Vitit të Ri për 
fëmijët e punonjësve të saj. Risia rreth këtij viti 
ishte se kësaj feste iu bashkuan fëmijët e familjeve 
përfituese të Projektit “Forcimi i familjes në 
Komunën Thumanë”.  Fëmijët ia kaluan shumë 
mirë duke luajtur nën shoqërinë e njëri-tjetrit dhe 
morën dhurata nga Babagjyshi i Vitit të Ri.

 ë kuadër të fqinjësisë së mirë, ANTEA  
 Cement ka mbështetur institucionet e 
komunitetit vendas, duke iu dhënë atyre para dhe 
materiale. Në fushën e sigurisë, ne i kemi dhuruar 
Policisë së Krujës 20 radio dore. Në fushën e 
shëndetësisë ne kemi ri-konstruktuar qendrën 
shëndetësore të Fushë Mamurrasit. Në fushën e 
shërbimeve publike kemi dhënë pagë për punon-
jësit e pastrimit në Shkollën Thumanë dhe për 
punonjësit e mirëmbajtjes së varrezave, të 
Komunës Thumanë. Në fushën e infrastrukturës 
kemi dhuruar çimento për Zyrën e Punës në Krujë 
dhe fshatin Bret.

Mbështetje për
institucionet vendore

 SK Albania, organizata e cila synon të  
 promovojë praktikat më të mira të qën-
drueshme të PSK-së në Shqipëri, u kryesua për të 
tretin vit radhazi nga Drejtori i Përgjithshëm i 
ANTEA Cement Z. Adamantios Frantzis. Veprim-
taritë kryesore, të cilat janë realizuar nga Organi-
zata për vitin 2015, paraqiten shkurtimisht të 
përmbledhura si më poshtë. 

Ditën e mërkurë, më datë 4 mars 2015, Ambasa-
da e Mbretërisë së Holandës, në bashkëpunim të 
ngushtë me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, 
Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si dhe PSK 
Albania, organizuan një konferencë me titull 
“Përgjegjësia Sociale e Korporatave: Një rast 
biznesi”. Ky aktivitet, kishte si qëllim kryesor të 
informonte sektorin publik dhe privat, shoqërinë 
civile dhe të tjerë aktorë të rëndësishëm rreth 
raportit të PSK-së, si dhe diskutimin e mundësive 
për të nxitur Përgjegjësinë Sociale të Korporatave 
në Shqipëri, si një rast biznesi. Në kuadër të 
Fushatës Kombëtare të Pyllëzimit,  Ministri i Mje-
disit Z Lefter Koka dhe Shoqata “Rrjeti Shqiptar i 
Përgjegjësisë Sociale të Korporatave” (Rrjeti i 
PSK-së), i përfaqësuar nga Z. Adamantios 
Frantzis, nënshkruan një Memorandum Mirëk-
uptimi mbi bashkëpunimin e ndërsjellë për reha-
bilitimin e terreneve të prekura nga erozioni 
nëpërmjet pyllëzimit. 

Qëllimi i këtij Memorandumi Mirëkuptimi është 
rritja e bashkëpunimit të ndërsjellë, bazuar në 
parimin e vullnetarizmit dhe vullnetit të mirë, 

për të kontribuar me mjete logjistike, burime 
njerëzore dhe mjete financiare, me qëllim real-
izimin me sukses të fushatës mbarë kombëtare të 
pyllëzimeve, si një nga objektivat kryesore të 
Qeverisë Shqiptare dhe të Ministrisë së Mjedisit, 
një kontribut i cili do t’i shërbejë të gjithë vendit 
dhe brezave në të ardhmen. 

Rrjeti shqiptar i PSK-së, në bashkëpunim me    
Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,   
Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si dhe me PNUD në 
Shqipëri, organizuan në datën 9 korrik 2015, për 
të dytin vit radhazi, dhënien e çmimeve të 
PSK-së, për shoqëritë më të mira në fushën e përg-
jegjësisë sociale. Një panel jurie, i përbërë nga 
përfaqësues të biznesit dhe organizma të tjera, 
me përvojë të gjerë në fushën e Përgjegjësisë 
Sociale të Korporatave, zgjodhi si fituese për kate-
gorinë e çmimit Praktika më e Mirë për Kom-
panitë e Mëdha, kompaninë Vodafone Albania; 
për kategorinë Praktika më e Mirë për SME, juria 
përzgjodhi kompaninë Intracom Telecom          
Albania; dhe për kategorinë e tretë juria përzg-
jodhi International Commercial Bank, e cila u 
nderua me çmimin Iniciativa më e Mirë.

Rrjeti shqiptar i PSK-së mori pjesë në Samitin 
Enterprise 2020, i cili u organizua nga Rrjeti i 
Bizneseve Evropiane për Përgjegjësinë Sociale, 
në Bruksel, në datat 16 -17 nëntor 2015, ku u 
prezantua Pakti për të Rinjtë. Iniciativa është një 
angazhim i ndërsjellë i Komisionit Evropian dhe 
drejtuesve të biznesit Evropian dhe ka për qëllim 
të krijojë një kulturë partneriteti biznes - arsimim, 

me qëllim për të promovuar punësimin dhe 
arsimimin e të rinjve në fushën e sipërmarrjes, 
duke përmirësuar në këtë mënyrë shanset që të 
rinjtë të gjejnë një punë. Në datën 8 qershor 
2015, Rrjeti shqiptar i PSK-së u bë anëtari i 42-të i 
Organizatës për Partner Kombëtar i PSK Evropë, 
Rrjeti drejtues i Biznesit Evropian për Përgjeg-
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Pakti për të Rinjtë, u prezantua gjatë punimeve të 
Samitit dhe u nënshkrua në emër të Rrjetit shqiptar 
të PSK-së nga presidenti Z. Adamantios Frantzis, 
Z. Periklis Drougdas nënshkroi në emër të Alpha 
Bank dhe Znj. Etleva Sakajeva për Tirana Business 
Park. 
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PSK Albania
 SK Albania, organizata e cila synon të  
 promovojë praktikat më të mira të qën-
drueshme të PSK-së në Shqipëri, u kryesua për të 
tretin vit radhazi nga Drejtori i Përgjithshëm i 
ANTEA Cement Z. Adamantios Frantzis. Veprim-
taritë kryesore, të cilat janë realizuar nga Organi-
zata për vitin 2015, paraqiten shkurtimisht të 
përmbledhura si më poshtë. 

Ditën e mërkurë, më datë 4 mars 2015, Ambasa-
da e Mbretërisë së Holandës, në bashkëpunim të 
ngushtë me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, 
Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si dhe PSK 
Albania, organizuan një konferencë me titull 
“Përgjegjësia Sociale e Korporatave: Një rast 
biznesi”. Ky aktivitet, kishte si qëllim kryesor të 
informonte sektorin publik dhe privat, shoqërinë 
civile dhe të tjerë aktorë të rëndësishëm rreth 
raportit të PSK-së, si dhe diskutimin e mundësive 
për të nxitur Përgjegjësinë Sociale të Korporatave 
në Shqipëri, si një rast biznesi. Në kuadër të 
Fushatës Kombëtare të Pyllëzimit,  Ministri i Mje-
disit Z Lefter Koka dhe Shoqata “Rrjeti Shqiptar i 
Përgjegjësisë Sociale të Korporatave” (Rrjeti i 
PSK-së), i përfaqësuar nga Z. Adamantios 
Frantzis, nënshkruan një Memorandum Mirëk-
uptimi mbi bashkëpunimin e ndërsjellë për reha-
bilitimin e terreneve të prekura nga erozioni 
nëpërmjet pyllëzimit. 

Qëllimi i këtij Memorandumi Mirëkuptimi është 
rritja e bashkëpunimit të ndërsjellë, bazuar në 
parimin e vullnetarizmit dhe vullnetit të mirë, 

për të kontribuar me mjete logjistike, burime 
njerëzore dhe mjete financiare, me qëllim real-
izimin me sukses të fushatës mbarë kombëtare të 
pyllëzimeve, si një nga objektivat kryesore të 
Qeverisë Shqiptare dhe të Ministrisë së Mjedisit, 
një kontribut i cili do t’i shërbejë të gjithë vendit 
dhe brezave në të ardhmen. 

Rrjeti shqiptar i PSK-së, në bashkëpunim me    
Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,   
Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si dhe me PNUD në 
Shqipëri, organizuan në datën 9 korrik 2015, për 
të dytin vit radhazi, dhënien e çmimeve të 
PSK-së, për shoqëritë më të mira në fushën e përg-
jegjësisë sociale. Një panel jurie, i përbërë nga 
përfaqësues të biznesit dhe organizma të tjera, 
me përvojë të gjerë në fushën e Përgjegjësisë 
Sociale të Korporatave, zgjodhi si fituese për kate-
gorinë e çmimit Praktika më e Mirë për Kom-
panitë e Mëdha, kompaninë Vodafone Albania; 
për kategorinë Praktika më e Mirë për SME, juria 
përzgjodhi kompaninë Intracom Telecom          
Albania; dhe për kategorinë e tretë juria përzg-
jodhi International Commercial Bank, e cila u 
nderua me çmimin Iniciativa më e Mirë.

Rrjeti shqiptar i PSK-së mori pjesë në Samitin 
Enterprise 2020, i cili u organizua nga Rrjeti i 
Bizneseve Evropiane për Përgjegjësinë Sociale, 
në Bruksel, në datat 16 -17 nëntor 2015, ku u 
prezantua Pakti për të Rinjtë. Iniciativa është një 
angazhim i ndërsjellë i Komisionit Evropian dhe 
drejtuesve të biznesit Evropian dhe ka për qëllim 
të krijojë një kulturë partneriteti biznes - arsimim, 

me qëllim për të promovuar punësimin dhe 
arsimimin e të rinjve në fushën e sipërmarrjes, 
duke përmirësuar në këtë mënyrë shanset që të 
rinjtë të gjejnë një punë. Në datën 8 qershor 
2015, Rrjeti shqiptar i PSK-së u bë anëtari i 42-të i 
Organizatës për Partner Kombëtar i PSK Evropë, 
Rrjeti drejtues i Biznesit Evropian për Përgjeg-
jësinë Sociale të Korporatave. 

Pakti për të Rinjtë, u prezantua gjatë punimeve të 
Samitit dhe u nënshkrua në emër të Rrjetit shqiptar 
të PSK-së nga presidenti Z. Adamantios Frantzis, 
Z. Periklis Drougdas nënshkroi në emër të Alpha 
Bank dhe Znj. Etleva Sakajeva për Tirana Business 
Park. 
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2015, Rrjeti shqiptar i PSK-së u bë anëtari i 42-të i 
Organizatës për Partner Kombëtar i PSK Evropë, 
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“ jo fushatë konsiston në dhurimin vullnetar  
 të gjakut për fëmijët të cilët vuajnë nga 
sëmundja e talasemisë. Nevojat për gjak në 
Shqipëri janë 30 000 njësi, por vetëm 20 000 
mbulohen. Pjesë e kësaj nevoje janë 600-700 
fëmijë me talasemi, të cilët kanë nevojë për gjak 
çdo 3 javë, për të mos përmendur nevojat që 
lindin nga aksidentet apo njerëzit të cilët kërko-
jnë ndërhyrje kirurgjikale. Trupi i njeriut 
qarkullon 5-6 litra gjak dhe sasia që gjithsecili 
prej nesh mund të japë është 400-500 ml. Në 
këtë fushatë morën pjesë 50 persona. Kjo është 
hera e dytë që ANTEA i është bashkuar kësaj fush-
ate. Fushata u realizua në bashkëpunim me 
Kryqin e Kuq shqiptar. 

OHSAS  

për kontraktuesit e 
përditshëm
 hëndeti & Siguria ka qenë dhe mbetet  
 prioriteti kryesor qeverisës në shoqërinë 
tonë sepse njerëzit janë pasuria më e çmuar. Ky 
prioritet ka bërë që shoqëria të kërkojë certifikim-
in me standardin OHSAS 18001, me qëllim për të 
siguruar se zbatohen procedurat dhe kontrollet e 
duhura. Gjatë vitit 2015, ne filluam një iniciativë 
për të shtrirë OHSAS tek kontraktuesit tanë të 
përditshëm, pasi njerëzit tanë janë gjithashtu 
kontraktues. Ata kanë qenë pjesë e ANTEA-s që 
kur shoqëria filloi veprimtarinë e saj. 

Janë 6 shoqëri, të cilat kryejnë çdo ditë veprimtari 
lidhur me prodhimin dhe mirëmbajtjen. Ata janë 
të përfshirë në Departamentin e Prodhimit, 
Departamentin e Mirëmbajtjes Mekanike dhe 
Departamentin e Mirëmbajtjes Elektrike. Në 
qershor 2015, ne prezantuam këtë iniciativë dhe 
që prej asaj kohe janë certifikuar 5 kontraktues. 
Kontraktuesi dhe ANTEA kanë bërë shumë përp-
jekje për të ndërtuar sisteme dhe më shumë punë 
do të bëhet për të ruajtur OHSAS. Me siguri, këto 
përpjekje do të rrisin ndërgjegjësimin në lidhje 
me Shëndetin & Sigurinë dhe do të na ndihmojnë 
të përcjellim vizionin dhe politikat tona, për të 
vendosur dhe ruajtur një “Kulturë me zero inci-
dente në punë”.
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Investimet
për vitin 2015 në fushën e 
mjedisit dhe teknologjitë 
e përshtatshme për mjedisin 
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         Projekti “greenfield” (në fushë të gjelbër) i  
     Antea-s, i Grupit Titan, është për zonën 
brenda komunës Picrragë dhe në afërsi të qytetit 
të Borizanës, në veri lindje të Tiranës, Shqipëri. 
Projekti përfshin ndërtimin e një objekti të ri për 
prodhimin e çimentos dhe zhvillimin e dy karri-
erave të reja për prodhimin e lëndës kryesore të 
parë për këtë veprimtari, në një zonë të "green-
field".

Më poshtë janë renditur një numër masash dhe 
projektesh, të cilat janë zhvilluar nën moton 
"Biznesi i qëndrueshëm për mjedisin", të cilat e 
bëjnë Antea Cement një shoqëri me përgjegjësi 
sociale, duke përdorur veprime të reja dhe vulln-
etare, për hir të mjedisit dhe komunitetit.

Projekti i parë “greenfield” me një ESIA (Vlerësimi i 
Ndikimit Mjedisor dhe Social), para ndërtimit dhe e 
rregulluar sipas udhëzimeve BAT (Teknologjia më e 
Mirë në Dispozicion).

Identifikimi në mënyrë të detajuar i ndikimeve në mjedis 
dhe masat për lehtësimin e tyre.

Masat e lehtësimit, të cilat janë aplikuar që në fazën e 
ndërtimit.

CEMS i parë (sistemi monitorues për emetimet e vazh-
dueshme) në Shqipëri.

Operatori raportues i pari dhe i vetmi PRTR (Protokoll 
mbi çlirimin e ndotjes dhe regjistrin e transferimit), për 
tre vite radhazi.

Praktikat më të mira për menaxhimin dhe rehabilitimin 
e karrierave, sipas WBCSD (Këshilli Botëror i Biznesit 
mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm).

Fabrika e parë për trajtimin e ujërave të ndotura në 
Shqipëri, e cila është ndërtuar dhe funksionon sipas 
standardeve të BE-së.

Studim i plotë hidrologjik mbi shtresën ujëmbajtëse të 
rajonit, për sigurimin e furnizimit me ujë për nevoja 
operative të fabrikës, pa ndikuar tek rezervat ujore të 
komuniteteve. 

Objekti ku trajtohen ujërat sipërfaqësore dhe shiu nga 
stuhitë, në Shqipëri.

Instalimi i parë i SNCR (reduktim jo-katalitik selektiv) në 
Shqipëri, për reduktim të mëtejshëm të emetimeve (në 
mënyrë vullnetare), pavarësisht se nivelet e emetimeve 
janë në përputhje me legjislacionin lokal. 

Monitorim i cilësisë së ajrit të ambientit, në zonat pranë 
të banuara, për të siguruar se veprimtaria e fabrikës nuk 
sjell ndikime negative tek komuniteti.

Respektim i peizazhit dhe vizualeve të komunitetit, me 
anë të rehabilitimit dhe pyllëzimit progresiv mjedisor.

•Sigurimi i më shumë se 60% riciklim të ujit, për reduk-
tim të mëtejshëm të konsumimit të ujit.

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

Implementimi i një sistemi menaxhimi mbetjesh, për 
menaxhimin e mbetjeve, sipas legjislacionit të BE-së.
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P



Mjedisit

KOSTOT DHE SHPENZIMET PËR MENAX-
HIMIN E MJEDISIT DHE TEKNOLOGJITË E 
PËRSHTATSHME PËR MJEDISIN PËR VITIN 
2015.

MENAXHIMI I KARRIERAVE 2015

Procesi për menaxhimin dhe rehabilitimin e karri-
erave është kryer sipas planit të rehabilitimit për 
vitin 2015. Më poshtë jepen statistikat për rehabil-
itimin e karrierave.

Gjithsej, gjatë vitit 2015, u rehabilitua një sipër-
faqe 7900 m2, me një numër total prej 1182 
pemë.
Deri tani janë mbjellë 5675 pemë, në një sipër-
faqe totale të rehabilituar 44,434 m2. 

          ertifikimi me standardin ISO 14001:2004, 
           është marrë në muajin korrik 2012. Sistemi 
përfshin emetimet e ajrit, aspektet e karrierave 
dhe peizazhit, ujërat nëntokësore, aspektet e 
puseve dhe ujërave të ndotura, mbetjet e 
lëngshme dhe të ngurta, burimet natyrore & kon-
sumimin e energjisë, zhurmat, etj.). Një orga-
nizëm verifikues i pavarur ka kryer 11 kontrolle 
dhe kontrolli i fundit për ri-çertifikim përfundoi 
me sukses në datat 7 - 8 Maj 2015

C

Kostot totale për mjedis in  €/viti 191,332 
Kosto për menaxhimin e mjedisit  (2) €/viti 123,432 
Kostot për rehabilitimin (3) €/viti 15,618 
Kosto për ri-pyllëzimin(4)  €/viti 16,358 
Kosto për trajnime  mbi mjedisin dhe ndërtimin 
e ndërgjegjësimit  (5)  

€/viti 3,854 

Kosto për aplikimin e  teknologjive të 
përshtatshme për mjedisin  (6)  

€/viti 8,472 

Kosto për menaxhimin e mbetjeve  (7)  €/viti 23,599 
Zona totale e zotëruar dhe/ose dhënë  me qira  

(8)  
x 1000 
m2 

657 

Zona e përdorur(9)  x 1000 
m2 

83 

Zona e rehabilituar(10)  x 1000 
m2 

10 

Pemët/bimët e mbjella  (11)  copë 1,300 
 

Viti Lloji i pemës  Numri Sipërfaqja Lloji I 
pemës Numri Sipërfaqja 

Karriera e gëlqerores Karriera e flishit  

2011 

Miller 400 

9200 m2 0 0 0 Lajthi 520 

Dafinë 300 

2012 

Miller 215 

4334 m2 0 0 0 Lajthi 215 

Dafinë 216 

2013 

Miller 440 

14400 m2 

Miller 41 

3000 m2 

Lajthi 430 Lajthi 70 

Dafinë 430 Dafinë 59 

Sherbela 1000 
Selvi 
qiparis   64 

Lofatë 150 Akacia 175 

Gështenjë 150 Gështenjë 30 

2014 

Miller 300 

5600 m2 

Miller 51 

2700 m2 

Lajthi 300 Lajthi 60 

Dafinë 300 Dafinë 56 

2015 

Miller 250 

5200 m2 

Akacie 75 

Lajthi 250 Gështenjë 130 

Dafinë 250 Selvi 60 
 

Sistemi i menaxhimit të



 iti 2015, ishte një vit sfidues për shoqërinë,  
 në aspekte të ndryshme. Kërkesa për 
çimento në tregun e brendshëm shqiptar vazhdoi 
të pësonte rënie gjatë vitit 2015, krahasuar me 
nivelet në vitin 2014, për shkak të arsyeve të 
mëposhtme: i) mungesa e likuiditetit në treg; ii) 
niveli i ulët i projekteve publike; si dhe iii) periud-
hë e gjatë pa leje të reja ndërtimi. 

Fabrika arriti të ruante normën e shfrytëzimit në 
vlerën 54 %, bazuar në veprimtaritë e saj të 
eksportit, të cilat u kufizuan gjithashtu nga 
konkurrenca ndërkombëtare, veçanërisht nga 
vendet me kosto të ulët të energjisë, infrastrukturë 
të zhvilluar për kryerjen e eksportit, si dhe stimujt 
për eksport.

Xhiroja totale e shoqërisë pësoi rënie me 16%, në 
shumën 41.7 milion Euro. Pavarësisht rënies së të 
ardhurave, shoqëria bëri përpjekje të konsider-
ueshme për të rritur në maksimum efikasitetin e 
veprimtarive të saj, duke arritur një kosto të ndry-
shueshme të qëndrueshme dhe kursime në kostot 
e saj fikse.

V

Rezultatet Financiare
Antea Cement sh.a 
Rezultatet Financiare për
Vitin Financiar 2015 

Si rezultat, fitimi para interesit, tatimit, zhvlerë-
simit dhe amortizimit (EBITDA), i shoqërisë, u rrit 
me 21%, në shumën 11.5 milion Euro në vitin 
2015, krahasuar me 9.4 milion Euro në vitin 
2014. 

Pamvarësisht rentabilitetit të përmirësuar dhe 
rezultateve pozitive të vitit financiar 2015 të kom-
panisë nga fillimi i funksionimit të saj deri më 31 
Dhjetor 2015, ajo ka akumuluar humbje deri në 
shumën 45 milionë euro.

€ mijë 2015 2014 % 
ndryshimi 

Xhiro                   
41,719  

           
49,634  -16% 

EBITDA                    
11,148  

              
9,414  21% 

Fitimi Neto / 
(Humbja) 
para Tatim 
Fitimit 

                     
3,072 

            
(296) 1.139% 

 



Inisiativat e departamentit te 

Burimeve Njerezore tek ANTEA
POLITIKA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

ANTEA ka qenë prej kohësh në dijeni mbi 
rëndësinë e një Politike të Konfliktit të Interesit, i 
përfshirë në Kodin e Sjelljes, e cila ka filluar të 
zbatohet që prej muajit maj 2012.

Trajnimet e vazhdueshme, të cilat janë zhvilluar 
për punonjësit tanë, kanë përfshirë gjithmonë këtë 
çështje, megjithatë, duke pasur parasysh rolin 
thelbësor të kësaj politike dhe synimin që ka 
shoqëria për tu zhvilluar si një prodhuese çimen-
toje shumë rajonale e integruar vertikalisht, duke 
kombinuar një frymë sipërmarrëse dhe ekselencën 
operative lidhur me njerëzit, shoqërinë dhe mjedi-
sin. Gjatë vitit 2015, ne filluam zbatimin e Poli-
tikës së Konfliktit të Interesit, si një modul i 
veçantë. Gjatë këtij viti, punonjësit  tanë u trajnu-
an mbi marrjen e vendimeve të biznesit, bazuar 
në interesat më të mira të Grupit TITAN, si një e 
tërë dhe jo për ndonjë interes, marrëdhënie apo 
përfitim personal.

ANKETIMI I OPINIONIT TË PUNONJËSIT

Tek ANTEA, ne besojmë se punonjësit tanë janë 
burimi ynë më i çmuar. Respektimi i të drejtave të 
tyre të njeriut, duke siguruar kushte pune të sigur-
ta, të hapura, jo-diskriminuese, të ndryshme dhe të 
mira, si dhe sidomos zhvillimin e punonjësve, 
janë faktorë thelbësore në mënyrë që Grupi 
TITAN të arrijë objektivat e saj. Prandaj, në tremu-
jorin e parë të vitit 2015, kompania e njohur 
britanike "Tower Watson” zhvilloi një Anketim 
mbi Opinionin e Punonjësit, në mënyrë që 
shoqëria jonë të arrijë rezultatet më të mira dhe 
me efikasitet, përmes punonjësve të kënaqur dhe 
të lumtur.

Anketimi pasqyroi rezultate të forta dhe të 
dobishme, të cilat janë marrë në konsideratë nga 
të gjithë drejtorët. Ata kanë përgatitur një plan 
veprimi, për përmirësimin e mëtejshëm të vendit 
të punës dhe marrëdhënieve të punës ndërmjet 
stafit.

RI-ÇERTIFIKIMI ME STANDARDIN SA 8000

Në muajin dhjetor 2015, Antea u ri-certifikua me 
standardin e Përgjegjësisë Sociale 8000. Ky është 
viti i katërt që Antea ndihet krenare se ka arritur të 
përmbushë këtë standard, i cili siguron mjedis të 
përshtatshëm për punonjësit e saj. Gjithashtu, ne 
nxisim dhe mbështesin kontraktuesit tanë që t’i 
zbatojnë këto kërkesa. 

Elementet thelbësore të këtij Standardi bazohen 
tek Deklarata e OKB-së për të Drejtat e Njeriut, 
konventat e ILO-s, normat ndërkombëtare për të 
drejtat e njeriut dhe legjislacionin kombëtar të 
punës.

Antea është e përkushtuar dhe do të vazhdojë të 
zbatojë këtë standard edhe në të ardhmen. 

TË MËSUARIT DHE ZHVILLIMI

Përkrah trajnimeve të vazhdueshme që Antea 
ofron për punonjësit e saj, një herë në vit zhvillo-
het edhe programi i rëndësishëm i trajnimit i 
Grupit TITAN, Programi STEP i clii kryhet në 
mënyrë individuale në platformën online 
(e-learning). STEP është një iniciativë zhvillimore 
e Grupit TITAN, me përmbajtje të bazuar nga 
Harvard Business Publishing, e cila përfshin stan-
dardet më të larta të praktikave drejtuese të     
Harvard Business Publishing dhe synon të zhvil-
lojë më tej aftësitë manaxheriale dhe lidershipit.

Në 2015, një nga punonjësit tanë e përfundoi 
këtë program trajnimi me sukses dhe u diplomua. 
Një tjetër punonjës filloi programin në të njëjtën 
periudhë dhe pritet të diplomohet gjatë vitit që 
vjen.

 

PRAKTIKAT 

Antea mbështet studentët, me anë të ofrimit të 
praktikave, duke kontribuar në këtë mënyrë që 
ato të kenë më tepër shanse për tu punësuar në të 
ardhmen, si dhe zhvillimin e përgjithshëm të 
ekonomisë. Përveç vrojtimit të tregut të punës, 
përmes ofrimit të praktikave, Antea synon tu japë 
të rinjve eksperiencë.

Në vitin 2015 u kryen 4 praktika, në 3 departa-
mente të ndryshme.
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