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Ky është Raporti i 5të Vjetor i Integruar i ANTEA-s 
(me pak fjalë: ‘Raporti), që mbulon periudhën nga 1 
Janari deri më 31 Dhjetor të vitit 2018, dhe si i tillë 
është çertifikuar nga Auditues të palëve të treta. 
Titulli ‘ANTEA’ në këtë raport nënkupton funksionimin 
e kombinuar të Fabrikës së Çimentos ANTEA dhe 
guroreve të integruara dhe të ndërlidhura, si dhe 
Terminalet e Tiranës dhe Ortonas (Itali), në veçanti 
për prodhimin dhe shpërndarjen e çimentos dhe 
produkteve të çimentos. Ky raport përfshin shifrat 
e konsoliduara për informacionin financiar dhe jo-
financiar në lidhje me performancën mjedisore, 
sociale dhe qeverisjen e ANTEA-s. Termi ANTEA 
është përdorur gjatë gjithë Raportit.
Praktika e ANTEA në nxjerrjen e këtij raporti synon 
t’u përgjigjet kërkesave në rritje të investitorëve, 
komuniteteve dhe publikut, për raportimin e 
çështjeve materiale me qartësi, besueshmëri dhe 
qëndrueshmëri, duke integruar kështu informacionin 
financiar dhe atë jo-financiar. Raporti ndjek parimet 
dhe strukturën bazë të raportimit global për subjektet 
private, në përputhje me Kornizën e Këshillit të 
Raportimit Ndërkombëtar të Integruar (IIRC). Një 
referencë e rëndësishme është Direktiva 2014/95 / 
BE e Parlamentit dhe e Këshillit Europian, datë 22 
Tetor 2014 dhe Direktiva 2013/34 / BE e amenduar, 
në lidhje me publikimin e informacionit jo financiar dhe 
diversitetit nga disa ndërmarrje të mëdha dhe grupe. 
Direktiva kërkon që kompanitë e mëdha të publikojnë 
treguesit jo-financiarë, veçanërisht në lidhje me 
mjedisin, ndikimin në shoqëri dhe marrëdhëniet e 
punës si dhe në luftën kundër korrupsionit.
Raporti Vjetor i Integruar për 2018-ën i ANTEA-s, 
është në të njëjtën linjë dhe në përputhje me përqasjen 
e Grupit TITAN për ristrukturimin e të gjithë gamës së 
Indikatorëve Kyç të Përformancës në fushat e: Krijim 
i vlerës, Performanca mjedisore dhe ajo Sociale, të 
inicuara nga Grupi TITAN në vitin 2018. Indikatorët 
Kyç të Përformancës (KPIs) përfshijnë praktikat e 
pajtueshmërisë dhe përputhshmërisë së Grupit duke 
ndjekur Dhjetë Parimet e UNGC-së dhe standartet 
e përcaktuara të raportimit sipas angazhimeve 
sektoriale të TITAN-it (WBCSD / CSI), në mënyrë 
specifike atë të Udhëzimeve për monitorimin dhe 
raportimin e performancës, në fushat e: (a) Mjedisit 
(emetimet e CO2, emetimet e tjera në atmosferë , 

menaxhimi i ujit, rehabilitimi i guroreve dhe menaxhimi 
i biodiversitetit) dhe (b) Shëndeti dhe Siguria (shiko 
Shtojcën përkatëse për listën e Udhëzimeve CSI). 
KPI-të janë informacionet e duhura për rishikimin 
e performancës për Qëndrueshmërinë, si në nivel 
Grupi ashtu edhe në nivelin BU. Ky hap i adoptimit 
të Sistemit të Indeksit të KPIve në TITAN, është i 
rëndësishëm në drejtim të forcimit të parimeve dhe 
standarteve të raportimit të ANTEA-s duke siguruar 
një historik kohor të qëndrueshëm për një periudhë 
3-vjeçare. 

Për sa i përket indikatorëve të Përformancës por 
edhe praktikave të raportimit, Kompania jonë i 
referohet gjithmonë një modeli të përcaktuar pasi 
ndjek dy dokumente udhëzimi dhe reference (“Fjalor” 
botimi i fundit i vitit 2017) realizuar nga Grupi TITAN 
dhe që përfshijnë termat dhe përkufizime themeltare 
për performancën e qëndrueshmërisë. Këto janë 
bazat e përllogaritjes së treguesve të performancës 
sociale dhe mjedisore, të cilat janë pjesë e Sistemit 
të Indeksit për Grupin TITAN për praktikat tona të 
raportimit, të përfshirë edhe në këtë Raport.
Të gjitha çështjet materiale prezantohen në përputhje 
me SDG 2030 e Kombeve të Bashkuara dhe qasja 
është përmirësuar më tej me përdorimin e Sistemit 
të Indeksit të TKP-ve (shiko Shtojcën përkatëse 
për referenca dhe lidhjet relevante në internet) 
duke prezantuar si të tillë kornizën globale për 
qëndrueshmëri dhe përgjegjësi sociale të miratuar 
nga Shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara 
në Shtator të vitit 2015, duke nënvizuar sfidat e 
përbashkëta me të cilat po përballet bota. Me anë 
të këtij Raporti Vjetor të Integruar ne synojmë t’u 
përgjigjemi më mirë nevojave të palëve të interesit dhe 
në veçanti, të përmirësojmë vazhdimisht komunikimin 
e aksionarëve në lidhje me performancën tonë dhe 
mënyrat se si ndërtojmë vlera dhe të sigurojmë 
qëndrueshmërinë tonë afatgjatë. Ne e përdorim 
Raportin për të parë dhe kërkuar reagimet e palëve 
të interesuara. Raporti është pjesë e një procesi të 
vazhdueshëm të angazhimit të palëve të interesuara, 
duke na lejuar të përqëndrohemi në çështjet më 
thelbësore. 

Në lidhje me këtë raport

1Shënim: Përjashtohen vetëm informacionet financiare në lidhje me Terminalet ANTEA. Shihni gjithashtu relevant Shënim ’të rëndësishëm në faqen 38..
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Kemi kënaqësinë të ndajmë me ju, rezultatet tona 
financiare dhe ato jo-financiare. Strategjia jonë 
afatgjatë për një rritje të qëndrueshme gjatë viteve, ka 
krijuar një biznes të qëndrueshëm e të suksesshëm 
drejt palëve. Në përgjithësi, ne kemi afruar individë 
dhe burime të talentuara, kemi dorëzuar mjete 
fitimprurëse dhe të qëndrueshme duke respektuar 
palët e interesit, kulturat dhe mjedisin. Por ka ende 
sfida për të tejkaluar. Viti i kaluar nuk mund të kishte 
qënë më sfidues.  

2018 kishte disa sfida të jashtëzakonshme, kryesisht 
të lidhura me rënien e kërkesës për çimento në 
tregun e brendshëm shqiptar, në krahasim me vitin 
2017. Gjë që ka çuar në uljen e xhiros së kompanisë 
me 11%,  duke kapur kështu shifrën e  45.81 million 
eurove. Por me gjithë rënien e fitimeve, kompania  
bëri përpjekje të konsiderueshme për të maksimizuar 
efikasitetin e operacioneve të saj, duke arritur një 
aktivitet të qëndrueshëm dhe kursime në kostot e 
veta fikse.
Megjithë përpjekjet e ndryshme të kompanisë 
EBITDA (Fitimet para interesave të aplikuara, 
Tatimet, Zhvelërisimit dhe Amortizimit), u ulën me 
20% në vit duke kapur vlerën e 9.77 milon euro për 
2018-ën krahasuar me 12.2 million euro që ishin në 
vitin 2017. Një ulje e tillë i atribuohet kryesisht rënie 
së volumit të shitjeve si dhe rritjes së vazhdueshme 
të kostos si pasojë e çmimeve të larta të energjisë 
dhe karburanteve.
Shkalla e shfrytëzimit të uzinës shënoi një rënie të 
dukshme duke arritur në 69.5% krahasuar me 74.3% 
që ishte vitin e kaluar. Një ulje e tillë u ndikua si nga 
kërkesa e ulët në tregun e brendshëm ashtu edhe 
nga ulja e volumit të eksporteve, kjo për shkak të 
konkurrencës së ashpër në tregjet ndërkombëtare; 
veçanërisht nga vendet  me kosto të ulëta të energjisë, 
infrastrukturë dhe stimuj eksporti të zhvilluar.  

Gjatë vitit 2018, kompania vazhdoi investimet e 
saj kapitale nëpërmjet projekteve të ndryshme 
me një shifër mesatare prej rreth 2.7 milionë euro, 
me qëllim zhvillimin dhe përmirësimin e aktivitetit 

Mesazhi i Drejtorit të 
Përgjithshëm  
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të saj operacional. Rindërtimi i urës së Drojës 
është një nga investimet e kryera në këtë vazhdë 
projektesh, rehabilitimi i të cilës nuk i ka shërbyer 
vetëm kompanisë dhe aktivitetit të saj në këtë zone 
por edhe komunetit përreth pasi infrastruktura e 
përmirësuar ka mundësuar dhe lehtësuar transportin 
e përditshëm të banorëve duke e bërë atë më të 
sigurt. 
Të qënurit një kompani e cila e shtrin aktivitetin e 
saj edhe në industrinë e ndërtimit, na angazhon 
të rrisim përpjekjet për të bërë më të mirën e 
mundshme në vendosjen e sigurisë prioritetin 
tone kryesor, me fokus shëndetin dhe sigurinë e 
punonjësve dhe kontraktorëve tanë; në mbrojtjen 
e mjedisiit dhe të të drejtave të njeriut. Ne jemi të 
përkushtuar në parandalimin e aksidenteve duke 
rritur ndërgjegjësimin për sigurinë dhe duke ofruar 
trajnime dhe pajisje për të punuar në mënyrë të 
sigurt. Në të vërtetë, ne kemi rekordin më të mirë 
të performancës së sigurisë në këtë vit, i cili nuk 
do të arrihej pa një angazhim të fortë për Sigurinë 
nga individët. Si lider të sigurisë, ne kujdesemi me 
pasion për sigurinë e njerëzve tanë dhe të gjithëve 
me të cilët punojmë. 
Njerëzit janë zemra dhe shpirti i biznesit tone. 
Ne kemi adoptuar një culture pune të hapur duke 
promovuar zhvillimin personal, lidershipin, risitë, 
vlerësimin, arritjet dhe shpërblimin. Ne kemi hedhur 
themelet e besimit duke bërë atë që është e drejtë 
për Punonjësit tanë në përputhje me normat e të 
Drejtave të Njeriut siç përshkruhet në konventat e 
Organizatës Ndërkombëtare të Punës, Konventën 
e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve 
dhe Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut. 
Për të mbështetur punonjësit tanë për të përmirësuar 
veten e tyre dhe për të punuar me entuziazëm e me 
një vizion, ne kemi adoptuar një kulturë corporate e 
cila respekton njerëzit, grumbullon të gjitha aftësitë 
në grup dhe progresson me punonjësit drejt rritjes 
së qëndrueshme përmes zgjidhjes së çështjeve 
sociale. 
Sistemet mjedisore, sociale dhe ekonomike 
kanë pësuar ndryshime gjithëpërfshirëse.                                                 

Mjedisi shoqëror gjithashtu ka ndryshuar 
ndjeshëm. Ne përpiqemi ta mbajmë Standardin e 
Përgjegjshmërisë Sociale 8000 në përputhje me 
kërkesat SA8000: 2014, ISO 14001: 2015 dhe ISO 
9001: 2015, për të krijuar një shoqëri të qëndrueshme 
në përputhje me Politikën e Mjedisit së TITAN-it. 
Bazuar në këtë vizion mjedisor, ANTEA ka forcuar 
aktivitetet e saj në lidhje me uljen e emetimeve të 
CO2, riciklimin e burimeve duke përmirësuar sistemin 
dhe duke promovuar vazhdimisht aktivitete.
E ndërsa gjenerimi i fitimit, pagesa e taksave 
dhe krijimi i punësimit janë pjesë thelbësore e 
operacioneve të një kompanie, duhet të kuptohet se 
ndërtimi i vlerave të korporatës kërkon njëkohësisht 
kontribut shoqëror edhe rritje financiare por 
gjithashtu edhe adresimin e çështjeve sociale. Ne 
mbetemi plotësisht të përkushtuar në përmirësimin 
e cilësisë së jetesës së familjeve të komuniteteve 
lokal duke kontribuar në të ardhmen e tyre më të 
shëndetshme. Ne do të vazhdojmë të udhëhiqemi 
nga vlerat tona, të cilat janë të rrënjosura thellë 
dhe të cilat kanë primare respektimin absolut të 
komunitetit tonë dhe familjeve të tyre për një të 
ardhme të qëndrueshme. Ne në ANTEA ndjehemi 
plotësisht të përkushtuar dhe të përgjegjshëm, të 
drejtojmë biznesin tonë në mënyrë të vazhdueshme 
me bazë vlerat tona pasi ne vazhdojmë të ndikojmë 
pozitivisht në komunitet.
Përgjatë zhvillimit tone ne kërkojmë të ndërtojmë 
marrëdhënie fitimprurëse afatgjata, të angazhojmë 
partnerë biznesi dhe të përmbushim angazhimin 
tonë për gjenerimin e një rritje të qëndrueshme 
në atë mënyrë që njëkohësisht të gjenerojmë 
vlera ekonomike, shoqërore dhe mjedisore, sepse 
veprimet tona ndikojnë në jetën e njerëzve sot por 
dhe në gjeneratat e ardhshme. Faleminderit për 
mbështetjen tuaj të vazhdueshme dhe punën e 
palodhur dhe shpresojmë të punojmë së bashku për 
një të ardhme edhe më të ndritshme.

MARIO BRACCI
Drejtori i Përgjithshëm
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2017 2018

ECONOMIK & SOCIAL

Të ardhurat totale në miliona. Euro 51.32 45.81
EBITDA në million. Euro 12.27 9.77
Pagat & Benefitet e punonjësve 3,035,609 3,099,971
Shpenzime furnitorësh 48,082,269 35,987,003
Taksat lokale dhe vendore 11,018,845 8,184,261
Investimet e Kapitalit 2,424,736 2,706,046
Donacione në para për komunitetin lokal dhe palët e interesuara, SP40L 82,038 100,324
Dhurime në vlerë materiale për komunitetin lokal dhe palët e interesuara, 

SP41L

21,038 18,944

Investime Trajnimi, SP30L 75,438 73,192
Orët e trajnimit të stafit, SP36L 10,538 7,190

MENAXHIMI I MJEDISIT
Sipërfaqja totale e gurores së rehabilituar (m2) 71,000 77,000
Prodhim i mbetjeve specifike (kg/t clinker)  20.1 20.1 23.40
Oksidet e Azotit NOx (g/ton clinker) EP32L 804.0 779.1
Oksidet e Squfurit SOx (g/ton clinker) / EP33L 31.5 42.0
Pluhuri (g/ton clinker) / EP31L 2.3 4.2
Dioksidi i Karbonit Bruto Direkt CO2 (kg/ton product) / EP18L 672.01 637.0
Konsum i Ujit Specifik (lt/ton cement) 197.41 166.43
IInvestime Mjedisore / EP40L 0.2 0.2

SHËNDETI DHE SIGURIA

Aksidente me vdekje / SP01L 0 0
Koha e Humbur nga Punonjësit e Dëmtuar  (LTIs) / SP05L 2 1
Shkalla e Frekuencës e Kohës së Humbur nga Dëmtimet  (LTIFR) / SP06L 5.41 2.90
Raporti i Rreptësisë   (LTISR) / SP08L 508.10 8.70
Orët e trajnimit për punonjësit e drejtpërdrejtë / SP38L 3,619 3,675

Shënim: Të gjitha shifrat financiare paraqesin rezultatet e ANTEA Cement SH.A. Terminalet ANTEA u përjashtuan nga objekti i këtyre shpalosjeve 
specifike për mbylljen e vitit 2018. Shih gjithashtu ‘Shënimin’ në faqen 38.

Viti 2018 me një shikim
ANTEA shpalos ndikimin dhe kontributin e saj në kontekste të ndryshme lokale, duke respektuar objektivat e 
synimeve të zhvillimit socio-ekonomik dhe të qëndrueshëm. ANTEA vazhdimisht përmirëson përpjekjet e saj 
drejt një raportimi efektiv të temave me ndikim rajonal ose lokal.
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RRETH TITAN GRUP
Grupi me seli në Athinë, Greqi dhe aktiviteti i saj operacional shtrihet në 14 
shtete në nivel global, të ndara në katër rajone gjeografike: SHBA; Greqi, Europa 
Perëndimore; Europa Juglindore; dhe Mesdheu Lindor. Pas rritjes së pjesëmarrjes 
në uzinën e çimentos Adocim në Turqi në 75%, TITAN Group, që nga 31/12/2018 
ka edhe një ndërmarrje të përbashkët, në Brazil. 

2018-ta u karakerizua për TITAN-in si një vit me performance të qëndrueshme dhe 
solide. TITAN-i mbeti i përqëndruar në objektivin e saj të rëndësishëm për një rritje 
afatgjatë, të ekuilibruar, të përgjegjshme dhe të qëndrueshme duke e përqafuar 
ndryshimin si organizatë dhe duke u përtërirë me një ritëm të përshpejtuar. Në vitin 
2018, grupi gjeneroi një xhiro prej 1,490.1 million euro, ndërsa Fitimet Përpara 
aplikimit të përqindjeve, taksave, zhvlerësimit dhe amortizimit (EBIDTA)  ishin 
259.7 milion euro. Në fund të vitit TITAN kshte gjithsej 5,635 njerëz të punësuar.

OBJEKTIVAT E QEVERISJES
TITAN synon të rritet si një  prodhues çimentoje në nivel multi-rajonal, vertikalisht 
I integruar duke kombinuar shpirtin sipërmarrës dhe përsosmërinë operative duke 
marrë në considerate dhe duke respektuar njerëzit, shoqërinë dhe mjedisin. Kjo 
strategji përkthehet në katër (4) përparësi strategjike:

•	 Diversifikimi	 Gjeografik:	 Shtrirja e aktivitetit financiar të Grupit permes 
blerjeve dhe zhvillimeve të hapësirave të gjelbërta në tregjet e reja tërheqëse. 

•	 Integrimi	vertikal:	Shtrirja e Grupit në sektore të tjera produktesh në zinxhirin 
e vlerave të çimentos.  

•	 Përmirësim	i	vazhdueshëm	i	konkurrueshmërisë:	implementimi i eficensave të 
reja në të gjithë Grupin për të ulur kostot dhe për një konkurrencë sa më efektive.  

•	 Përqendrimi	 në	 kapitalin	 njerëzor	 dhe	 Përgjegjësinë	 Sociale	 të	
Korporatave:	 Zhvillimi i punonjësve dhe përmirësimi i vazhdueshëm i 
marrëdhënieve të mira të Grupit me të gjithë palët e interesuara, aktorë të 
brendshëm dhe të jashtëm.

Angazhimet e Grupit TITAN
Angazhimi i Grupit TITAN për Përgjegjësinë Sociale të Korporatës (CSR) dhe 
Qëndrueshmërisë, demonstrohet në politikat dhe praktikat e veta si dhe nëpërmjet 
pjesëmarrjen aktive të tij në nismat ndërkombëtare. TITAN ishte kompania e parë 
në Greqi që nënshkroi Global Compact marrëveshje e Kombeve të Bashkuara i cili 
synon të mbrojë të drejtat e njeriut, të drejtat e punës dhe mjedisin, si dhe të luftojë 
ryshfetin dhe korrupsionin. Është anëtare e CSR Europe, anëtar i Këshillit Botëror 
të Biznesit për Zhvillim të Qëndrueshëm (WBCSD), dhe një anëtar i WBCSD / CSI 
(Iniciativa sektoriale). Gjithashtu një anëtar i Aleancës Evropiane për PSK.

Shqyrtimi i Biznesit
TITAN është një prodhues ndërkombëtar i çimentos dhe materialeve të 
ndërtimit, me një histori më shumë se 115 vjet. Aktivitetet e biznesit të Grupit 
përfshijnë prodhimin, transportimin dhe shpërndarjen e çimentos, betonit, 
agregateve, hirit fluturues, llaçeve dhe materialeve të tjera të ndërtimit. 
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Në vitin 2018, TITAN Group lançoi një nismë të fortë për të ristrukturuar të gjithë gamën e Treguesve kryesorë 
të performancës, në fushat e: Performancës së Mjedisit, Performancës Sociale dhe Krijimit të Vlerës. Këto 
KPI shpalosin informacione shpjeguese për aderimin e Grupit me dhjetë parimet e UNGC dhe standardet 
e përcaktuara të raportimit sipas angazhimeve sektoriale të TITAN-it (WBCSD / CSI).  KPI-të janë zbulimet 
e rekomanduara për rishikimin e performancës për Qëndrueshmërinë, në nivel BU gjithashtu. TITAN-i e ka 
botuar Raportin Vjetor të Integruar të Grupit 2018, duke përfshirë KPI-të në formën e një “Sistemi Indeksi”, 
dhe duke zbatuar sa më sipër, në parim dhe në praktikë.

VLERAT E TITAN-it

Integriteti
   Praktikat Etike të Biznesit
   Transparenca
   Komunikim I Hapur

Njohuritë
   Përmirësimi I njohurive Bazë
   Aftësi performuese në çdo funksion
   Përsosmëri në kompetencat thelbësore

Vlera e Konsumatorit
   Pritshmëritë e nevojave të Klientit
   Zgjidhje Inovative
   Cilësi e lartë Produktesh dhe Shërbimesh

Rezultatet e Siguruara
   Vlera e Aksionarit
   Objektivat e Qarta
   Standartet e Larta

Përmirësim i vazhdueshëm
   Organizim I të mësuarit
   Vullneti për ndryshim
   Avancim me sfidat

Përgjegjësia Sociale e Korporatës
   Siguria në plan të parë
   Zhvillim i Qëndrueshëm
   Angazhimi i Palëve të Interesit

Vlerat e TITAN burojnë drejtpërdrejt nga parimet, besimet dhe vizioni i themeluesve të tij që në vitin 1902. Ata 
janë elementët thelbësorë të kulturës dhe shpirtit të familjes TITAN, duke siguruar themelet e operacioneve 
dhe rritjes së Grupit.
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Mbulimi Gjeografik Operacional i Grupit TITAN 
Diversifikimi gjeografik i TITAN-it është paraqitur në këtë hartë. 
Grupi (shiko më lart) ka lehtësira per prodhimin e çimentos në 
10 vende dhe është prezent në më shumë se 15 vende. Kohët 
e fundit, TITAN zgjeroi korridorin e vet gjeografik në Brazil, duke 
hyrë kështu në një treg premtues me potencial afatgjatë dhe duke 
bashkuar forcat me partnerë lokalë të stabilizuar në vend. 
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Rreth ANTEA, Historiku
ANTEA fiton Çmimin e Filantropisë si rezultat i kontributit të saj në nivel Lokal 
në Shqipëri. ANTEA merr Çmimin e H&S për Nismën më të mire të vitit 2018 dhe 
Çmimin për Përmirësim të Vazhdueshëm “ në të gjithë Grupin.
Rikonstruktimi i Urës “Droja” në Fushë Mamurras.

Filloi projekti “Mësimi i përdorimit me efikasitet i kompjuterit” 
Ricertifikimi i sistemeve të menaxhimit
të Vlerësimit të materialitetit

“Çmimi për performancën më të mirë në siguri”in TITAN Group
Filloi projekti “Sy të shëndetshëm për arsim të suksesshëm’”

Pervjetori i 5-te i përurimit të Fabrikës
Filloi projekti “Forcimi i familjes në Thumanë”
me fshatin SOS

Raporti i parë i integruar i audituar në Shqiperi

Bashkëthemeluan Rrjetin Shqiptar PSK
Njohur nga IFC si praktika më e mirë për standardet e punës 
(IFC performance standard 2)

Kompania e parë në vend për të zbatuar dhe çertifikuar nga SA8000
Certifikuar me ISO 14001; ISO9001; OHSAS18001

Njihet nga WBCSD si praktika më e mirë në  rehabilitimin e 
guroreve.
Filloi zbatimin e Sistemeve të Menaxhimit të Integruar

Dita e inagurimit
U prodhua klinkeri i parë
Ndërtimi i Fabrikës ka përfunduar brenda afatit dhe buxhetit 

Filloi ndërtimi i Fabrikës

ESIA drejtoi prioritetin në ndërtimin e Fabrikës
Përfitohet leja minerale nga Qeveria

U themelua ANTEA
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ANTEA zotëron një fabrikë çimentoje në Shqipëri dhe dy terminale çimentoje një në Tiranë dhe një në 
Ortona të Italisë. 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 edhe në tregjet e tjera të rajonit. Përgjegjësia sociale dhe qëndrueshmëria e korporatave 
u përfshinë në strategjinë e biznesit qysh pej ndërtimit të Fabrikës ANTEA duke siguruar kështu strukturën 
për formimin e marrëdhënieve me të gjithë aktorët kryesorë.

ANTEA Cement është një nga investimet “e gjelbërta” 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. 

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.

Shqyrtimi i Biznesit

Boka e Kuqe

Ortona
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Qysh prej fillimit të ushtrimit të aktivitetit të saj operacional, ANTEA filloi përgatitjen dhe implementoi një 
Sistem Menaxhimi të Integruar (SMI) e cila përbëhet nga: ISO 9001 Sistemi i Menaxhimit për Cilësinë,        
ISO 14001 Sistemi i Menaxhimit për Mjedisin, OHSAS 18001 Sistemi i Menaxhimit për Shëndetin & Sigurinë 
në Punë dhe SA8000:2014 Standardi për Përgjegjshmërinë Sociale. SA8000 i inkurajon shoqëritë për të 
zhvilluar, të mirëmbajnë dhe të aplikojnë praktika të pranueshme sociale në vendin e punës. 
Anëtarësimi dhe shoqatat;  

ANTEA	është:		

• Anëtare dhe themeluese e rrjetit Shqiptar të 

Përgjegjshmërisë Sociale të Korporatave (PSK )

• Anëtare e FIAA

• Anëtare e Dhomës Amerikane të Tregtisë (AmChAM)

• HBAA

Grupi	TITAN	është	një	pjesëmarrës	aktiv	dhe	kontribues	i:

• CSR EUROPE

• WEBCD/CSI

• UNGC

• Pact for youth

Produktet tona
Cem	I	/42.5	R	
Çimento Portland me përbërës kryesor 95 – 100% Klinker dhe përbërës të tjerë të vegjël 0 – 5% Gips.

Cem	II	/	A-LL	42.5	
Çimento Gëlqerore Portland me përbërësit kryesorë 80 - 94% Klinker, 6 – 20% Gëlqerore dhe përbërës 
plotësues të vegjël 0 – 5% Gips..

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.

Objektivat e Qeverisjes, Vlerat, dhe Angazhimi i palëve të interesit

Vlera e shtuar e ANTEA-s
Ne si ANTEA, jemi të përkushtuar në krijimin e vlerave për punonjësit, komunitetin vendas, furnitorët dhe 
klientët tanë përmes forcimit të vlerave tona thelbësore duke aplikuar praktika etike biznesi dhe duke siguruar 
një komunikim të hapur dhe të vazhdueshëm me të gjitha palët e interesuara dhe adresimin e çështjeve të tyra 
më të rëndësishme në kohë dhe me mënyrën e duhur. Edhe pse në kontekst, sektori ku ne operojmë ka sfidat 
e veta, ne përpiqemi të jemi një kompani e përgjegjshme përmes identifikimit të ndikimit tone social dhe duke 
ndërmarrë vendime për të krijuar vlera të favorshme për palët e interesit, duke minimizuar ndikimet negative 
dhe në të njëjtën kohë të rrisim kujdesin dhe mirëqënien për punonjësit tanë, komunitetet locale dhe partnerët 
tanë.

www.unglobalcompact.org
TITAN ishte ndër 500 
nënshkruesit e parë, dhe tani 
një Pjesëmarrës në UN Global 
Compact (UNGC). Në 2015 
TITAN vendosi të mbështesë 
arritjen e Qëllimeve më të 
rëndësishme të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm të KB (SDG) për 
biznesin e saj deri në vitin 2030 
në nivelin e Grupit dhe përmes 
rrjeteve të tij lokale UNGC.
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Në përmbushjen e objektivave të saj, ANTEA përfshin parimet e përgjegjësisë së korporatave dhe 
qëndrueshmërisë në funksionet e saj të biznesit, me vizionin se nuk është thjesht një detyrim moral por dhe 
një praktikë e mirë biznesi.

Qasja jonë në Angazhimin e Palëve të Interesit3

ANTEA siguron procesin e angazhimit të palëve të interesuara që nga pikënisja e planifikimit dhe identifikimit 
të objektivave përmes dhe pas procesit të monitorimit dhe vlerësimit. Ky process paraqitet si një rreth sepse 
është constant ku mësimet e nxjerra nga eksperienca të mëparshme formojnë planifikimin dhe angazhimin 
për të ardhmen. Komuniteti local mbetet partneri kryesor dhe pala kryesore e interesit për ANTEA ku ndër 
vite, një marrëdhënie solide dhe një dialog i hapur i vazhdueshëm i ka hapur rrugën investimeve të ndryshme 
në zonën lokale. 

Për ANTEA angazhimi i Palëve të Interesuara, është një process përsëritës në përmirësimin e aftësisë për një 
performim dhe bashkëveprim kuptimplotë me palët e tij të interesuara në kuadrin e zhvillimit të marrëdhënieve 
për respekt reciprok. Ndërtimi i besimit me palët e interesuara është shumë i rëndësishëm dhe kjo arrihet 
duke kuptuar pikëpamjet dhe motivimet e tyre. Zhvillimi i marrëdhënieve kuptimplota i ka pasuruar vlerat 
operacionale të ANTEA-s duke: zvogëluar kufizimet në biznes; minimizuar rreziqet dhe rritur mundësitë duke 
kuptuar më mirë ndryshimet e shpejta në kontekst.    

Ne besojmë se angazhimi dhe arritjet tona në drejtim të fuqizimit, qëndrueshmërisë dhe qeverisjes së mire, na 
kanë lejuar të krijojmë një marrëdhënie lineare me me palët tona të interesit. Pamvarësisht një bote dhe biznesi 
gjithnjë në evoluim, ne jemi të vëmendshëm dhe na rikujtohet të mbetemi të përqëndruar në bërjen e biznesit duke 
e kthyer aktivitetin tone në një sukses, në mënyrë që ne të jemi në gjendje të japim një kontribut pozitiv për palët e 
interesuara dhe shoqërinë më të gjerë. Megjithatë, fushat me përparësi të ANTEA janë arsimi dhe aftësitë cilësore 
për punë (shiko referencën për Pact4Youth në Shtojcën përkatëse), përmirësimi i infrastrukturës dhe partneritetit 
local si dhe kujdesi për fëmijët tanë dhe shtresat në nevojë.   

Bashkëpunimi është thelbësor për qëndrueshmërinë afatgjatë. Ne nxisim bashkëpunime të ndryshme midis organizatave 
private, atyre publike dhe palëve të interesuara për zbatimin e Axhendës së Kombeve të Bashkuara.
Qysh prej fillimit të aktivitetit të saj operacional, ANTEA është angazhuar në promovimin e bashkëpunimit me komunitetin e 
tjerë të biznesit dhe palët e interesuara, përgjegjësinë shoqërore të korporatave si dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Shqipëri.

Strategjia
e CSR

ANGAZHIME
me palët e interesit

SIGURIMI
i një ambient pune të 
shëndetshëm dhe të 

sigurtë

REDUKTIMI
i ndikimit mjedisor

NXITJA
e një zhvillimi 
të qëndrueshëm

Palët e interesuara janë të gjithë grupet që ndikojnë dhe / ose mund të preken nga aktivitetet, produktet ose shërbimet e një organizate dhe performanca 
e lidhur me të. “Burimet: Fjalori për Performancën Sociale i TITAN (2017), dhe www.accountability.org

Strategjia PSK
Studimi i Vlerësimit të Ndikimit Social dhe Mjedisor i kryer para ndërtimit të fabrikës, ka identifikuar aktorët 
kryesore të fabrikës, ndikimet e mundshme të operacioneve të fabrikës ndaj këtyre palëve të interesuara 
duke propozuar masa zbutëse për të gjitha ndikimet e listuara. Ne kemi përgatitur një plan vjetor të Veprimit 
të PSK (CSR)  I hartuar për të zbatuar të gjitha projektet, veprimet dhe aktivitetet në kuadër të katër shtyllave 
të Strategjisë së PSK-së të cilat vijojnë si më poshtë:
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Palët e Interesit Lloji i angazhimit Rezultati i synuar

Punonjësi

Procesi i vlerësimit të performancës Vlerësimi i punonjësve dhe ngritja në detyrë 

Ndryshime të brendshme / politika komunikimi Ruajtja e mjedisit të punës sipas standarteve më të 
miraReagimi 

Takime të përfaqësisë së punonjësve nëpërmet 
sindikatave Bëhu një Punëdhënës i Zgjedhjes 

Trajnime Ji i nformuar rreth çështjeve të ndryshme

Evente Festimi i datave të rëndësishme

Vullnetarizëm Sigurimi i angazhimit të punonjësit

Komuniteti lokal

Kontribute në para dhe në lloj - materiale Sigurimi i shërbimeve sociale 

Aktivitete Sigurimi i angazhimit të komunitetit & festimi

Takime publike Nxitja e transparencës & Komunikimit

Buletine 
  Ndërgjegjësim mbi mjedisin, Shëndetin & Sigurinë

Trajnime 

Vlerësimi i ndikimit Adresimi i çështjeve shqetësuese

Klientët Sondazhe të klientit Pyetësori i kënaqësisë së klientit

Furnitorët

Procedura prokurimi Implementimi i praktikave dhe parimeve më të mira 
të qendrueshmërisë

Trajnime Mundësi të barabarta trajnimi për të gjithë 
furnizuesit

Shkëmbimi i praktikës më të mirë  Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve 

Qeveria 

Vizita në kantierin e punës Nxitja e transparencës dhe praktikës më të mire

Forume shumë palëshe Angazhim partneriteti i qeverisë lokale dhe asaj 
qëndrore Marrëveshjet 

OJQ
Edukimi Adresimi i shqetësimeve thelbësore 

Takime  publike Kërkimi i mundësive për bashkëpunim

Komuniteti i 
Biznesit Rrjeti PSK Shqipëri dhe Anëtarësime të tjera Shkëmbimi i praktikave më të mira mbi PSK 

Si anëtar themelues i Rrjetit PSK Albania që nga viti 2013, ANTEA përpiqet të kontribuojë përmes ekspertizës 
së saj për këtë të fundit duke drejtuar dialog shumëpalësh për zbatimin e Qëllimeve të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm 2030.
Ndaj, TITAN Group është angazhuar në këtë përpjekje botërore si një anëtar themelor. Që nga viti 2017 
TITAN ka qenë pjesëmarrës në Kompakti Global i Kombeve të Bashkuara, që nga viti 2004 një anëtar kryesor 
i CSR Europe - rrjeti më i madh i biznesit me bazë në BE për përgjegjësi sociale dhe që nga viti 2003 një 
anëtar kryesor i WBCSD / CSI (shih referencën në Shtojcën përkatëse).

LLOJET E ANGAZHIMIT TË PALËVE TË INTERESIT TEK ANTEA
Dëgjimi dhe reagimi ynë ndaj shqetësimeve të punonjësve tanë, komuniteteve lokale, klientëve, aksionarëve, 
furnitorëve dhe palëve të tjera të interesit është një forcë lëvizëse që qëndron pas përpjekjeve tona për të 
përmbushur në mënyrë sa më efektive sfidat e përgjegjësisë shoqërore të korporatave. Kuptimi dhe adresimi 
i çështjeve thelbësore të palëve tona të interesit është një proces i vazhdueshëm, të cilin ANTEA është e 
përkushtuar ta përmirësojë më tej.
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Vlerësimi I Materialitetit
Hapat e procesit
ANTEA ka adoptuar vlerësimin e materialitetit si një proces i vazhdueshëm në zbatimin e Strategjisë së saj 
të Qëndrueshmërisë. Vlerësimi i materialitetit është një proces pesë hapash që ndërthur rezultatet e dialogut 
me aktorët e brendshëm dhe reagimet e drejtpërdrejta nga palët e jashtme të interesuara.
 Rezultatet e këtij procesi u përdorën si një bazë për të përafruar përparësitë e ANTEA me nevojat e palëve të 
interesit, duke siguruar kështu zbatimin e një strategjie gjithëpërfshirëse dhe konsistente për qëndrueshmërinë 
afatgjatë të ANTEAs. Hapat kryesorë të këtij procesi, si në nivel grupi ashtu edhe në atë lokal, janë paraqitur 
në diagramin tjetër:

Vlerësimi i materialitetit dhe lidhja me OZHQ 2030 është përgatitur për ANTEA në vitin 2017 dhe do të 
vërtetohet më tej duke marrë reagimet nga palët e interesuara të saj. Objektiva të qarta janë vendosur 
në vlerësimin e materialitetit të cilat pasohen çështjet për mjedisin, shëndetin dhe sigurinë, zinxhirin e 
furnizimit të qeverisjes dhe atyre sociale.

Rezultatet e vlerësimeve vjetore u përdorën për të ushqyer dialogun në vazhdim me palët e interesuara 
duke mundësuar mirëkuptim të ndërsjellë, duke ndërtuar besim dhe konsensus, dhe si rrjedhojë edhe 
bashkëpunim në mbështetje të zgjidhjeve të qëndrueshme në të gjitha nivelet. Ky raport është ndërtuar me 
qëllim të mbulojë të gjitha çështjet materiale të identifikuara nga procesi i mësipërm.

Rezultatet e Vlerësimit të Materialitet
Në dakordësi me OBJEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM TË KOMBEVE TË 
BASHKUARA (SDGs)
Përcaktimi	i	përparësive	tona
Komiteti i Përgjegjësisë Sociale të Korporatave të Grupit ka vendosur të përdorë OZHQ-të në mënyrë që të 
përcaktojë përparësitë dhe fushat tona të ardhme për përmirësime të mëtejshme. Ne besojmë se këto objektiva 
na ofrojnë një mundësi unike për të forcuar veprimin bashkëpunues, për të thelluar angazhimin e palëve të 
interesit dhe për të rritur vlerën që ne krijojmë në nivel lokal.
Tashmë kemi filluar përafrimin e qëllimeve të ANTEA me OZHQ përmes procesit tonë të lartpërmendur të 
vlerësimit të materialitetit. Megjithatë ne kemi rënë dakord që jo të gjitha OZHQ-të kanë një rëndësi të barabartë 
për ne, kështu që ne kemi përcaktuar disa kategori kryesore në mënyrë që të pasqyrojmë - me një rend 
përparësie - për aktivitetet tona të biznesit.

HAPI 1

           Përcaktohen 
        Palët Kryesore
         të Interesit  

           Politikat dhe 
              Veprimet
          për secilën
     çështje Materiale

          Vlerësimi i 
         Performancës
       (Krijimi i vlerave
     për Palët e Interesit)

             Shqyrtimi i
           Reagimit
      të Palëve të Interesit
     dhe Rishikimi i 
         Materialitetit
       

Identifikimi dhe
dhënia e prioritetit

 e çështjeve 
materiale për 
Palët kryesore 

të Interesit

HAPI 2 HAPI 3 HAPI 4 HAPI 5
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Ju lutemi vini re: Lidhja midis Çështjeve Materiale dhe shpalosjene kompanisë së ANTEA fuqizohet në këtë 
Raport të Integruar duke përdorur objektivat tek OZHQ-të, siç paraqitet në Indeksin e EP dhe PS KPIs.

OZHQ-të	më	të	rëndësishme	për	biznesin	tonë	

Çështje materiale për 
ANTEA dhe palët e saj të 

interesit
Përshkrimi OZHQ lidhur me Çështjet 

materiale 

Natyrore 

Prodhim i Përgjegjshëm (Emetimet në ajër, Ndryshimet Klima-
terike & Energjia), dhe

Konsumim i përgjegjshëm i materialeve dhe burimeve (menax-
him i ujit, menaxhim i mbetjeve, përdorimi i tokës: rehabilitimi i 
gurores, Kujdesi për Biodiversitetin Lokal dhe Peizazhin)

OZHQ6, OZHQ7, OZHQ12, 
OZHQ13, OZHQ15, dhe 

OZHQ17

Sociale  

Shëndeti & Siguria e punonjësve tanë, partnerëve të biznesit 
dhe komunitetit, 

Menaxhimi dhe Zhvillimi i Njerëzve, dhe

Angazhimi i palëve të interesit (Furnizuesit, klientët dhe 
partnerët e biznesit, Komuniteti dhe Angazhimi të tjera bash-
këpunuese të ANTEA-s)

OZHQ3, OZHQ4, OZHQ5, 
OZHQ8, OZHQ9, OZHQ11, 

dhe OZHQ17

Financiare Transparenca e të ardhurave dhe e taksave, likuiditeti financiar

OZHQ1, OZHQ8, OZHQ12, 
dhe OZHQ17

Qeverisja dhe etika e 
biznesit

Kënaqësia e klientit, pajtueshmëria ligjore, menaxhimi i zinxhirit 
të furnizimit, kodi etik dhe të drejtat e njeriut  

.

SHENDETI EDUKIMI UJË ENERGJIA EKONOMIA

INFRASTRUKTURA KOMUNITETI KONSUMI KLIMA EKOSISTEMI PARTNERITETI

SHENDET I MIRË
DHE MIRËQENIE

INDUSTRI, INOVACION
DHE INFRASTRUKTURE

QYTETE DHE
KOMUNITETE 
TE QËNDRYESHME

KONSUM DHE
PRODHIM I 
PËRGJEGJSHEM

ARSIM
CILËSOR

UJE I PASTËR
DHE KANALIZIME

VEPRIM
PER KLIMËN

JETA
NË TOKË

ENERGJI E 
PËRBALLUESHME
DHE E PASTER

PUNE DINJITOZE DHE
RRITJE EKONOMIKE

PARTNERITET 
PËR OBJEKTIVAT
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Shqyrtimi i Biznesit

* Synimet specifike për SDG-të janë identifikuar dhe shoqëruar me KPI-të për Performancën Mjedisore dhe Sociale, si pjesë e Indeksit të KPI-ve 
(shiko Aneksin A1, dhe A2).
** AF: Karburantet alternative, ARM: Lëndët e para alternative

Ne do të vazhdojmë procesin tonë të vlerësimit përgjatë vitit 2019, duke marrë parasysh konsultimet me palët 
e interesuara në rang kombëtar e ndërsa do të zhvillojmë dhe promovojmë OZHQ-të * në secilin nga vendet 
ku ne operojmë aktualisht.

Duke pasur parasysh ndryshimet domethënëse të gjitha bizneset kanë përjetuar gjatë pesë viteve të fundit, 
ne kemi rishikuar strategjinë tonë të qëndrueshmërisë, duke zgjeruar qëllimin dhe objektivat tona, ndërsa 
përqendrohemi në zbatimin e përpjekjeve bashkëpunuese. Që nga viti 2015, ne kemi ndjekur hapat kryesorë 
Orientuese të sistemit KGKB OZHQ (“Udhëzuesi për SDG-të e biznesit”, lëshuar nga KGKB dhe WBCSD në 
2015, shiko ref. Në shtojcat përkatëse), duke filluar me të kuptuarit dhe identifikiminuarit e OZHQ-ve përkatëse 
për biznesin tonë dhe se si ne mund të kontribuojmë në mënyrë domethënëse në arritjen e tyre. Në veçanti, 
ne po adresojmë shëndetin, konsumin e burimeve natyrore, ndryshimet klimaterike dhe bashkëpunimin për 
zhvillimin e qëndrueshëm si fushat kryesore për të investuar në të ardhmen.

Ky grafik përmbledh çështjet më kryesore për palët tona të interesit dhe  për ANTEA
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Rëndësia për ANTEA

• Mekanizmi i ankesave

• Donacionet

• Transparenca

• Lëndët e para & Karburantet
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• Komunitetit Lokal • Shëndeti & Siguria

• Menaxhimi i mjedisit

• Njerëzit

• Prokurimet 

• Pajtueshmëria Ligjore

• AF / ARM**

• Ndryshimet Klimatike

• Produktet

• Energjia
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Rreth	performancës	sonë	mjedisore:	Që nga fillimi ANTEA ka operuar sipas 
sistemit të menaxhimit të mjedisit ISO 14001 të çertifikuar nga një palë e tretë e 
pavarur. Çertifikimi mbulon cilësinë dhe përshtatshmërinë e të gjitha sistemeve të 
aplikueshme për të kontrolluar dhe ulur emetimet e ajrit, rehabilitimin e guroreve 
dhe aspektet e peizazhit, aspektet ujore nëntokësore, puset dhe ujërat e zeza, 
mbeturinat e lëngshme dhe të ngurta, burimet natyrore dhe konsumin e energjisë, 
zhurmën, dhe aspekte të tjera mjedisore.
Pamvarësisht kushteve të vështira financiare në vend, shpenzimet mjedisore të 
ANTEA, që përkojnë me investimet në pajisje, procese dhe sisteme, dhe projekte 
të ndikimit të zbutjes, mbetën të larta në vitin 2018, duke kapur shifrën e €150,019 
(Shtojca A1 e këtij Raporti). 
Gjatë 8 viteve të kaluara të aktivitetit të saj operacional, ANTEA ka investuar 2.05 
milion € në shpenzime mjedisore për të përmirësuar impaktin tonë dhe menaxhuar 
e zbutur ndikimin e kompanisë. Kjo shumë për periudhën 2016-2018 arriti në 0,35 
milion €

Prodhimi i Përgjegjshëm

Emetimet e ajrit
Menaxhimi	i	emetimeve:	Përtej kërkesave të legjislacionit kombëtar, kompania 
ka krijuar një sistem Monitorimi të Vazhdueshëm të Emetimeve (CEMS), në 
përputhje me Standardin EN 14181. Për të siguruar dhe vërtetuar të dhënat e 
mbledhura vazhdimisht, CEMS çdo vit kalibrohet dhe testohet për vlefshmërinë e 
të dhënave të monitoruara nga laboratorët e akredituar të palëve të treta.
Investimet shtesë tek CEMS: ANTEA ka instaluar sistemin MEAC 2000 
(Përvetësimi dhe Vlerësimi i të Dhënave të Emetimeve), i cili gjeneron çdo ditë 
automatikisht dhe në mënyrë të pavarur nga operatorët e uzinës duke siguruar 
kështu cilësinë dhe besushmërinë e vlerave si dhe forcimin e kompetencës dhe 
transparencës së raportimit të ANTEA-s. 
Pavarësisht se nuk është një kërkesë e parashikuar nën legjislacionin shqiptar, 
ANTEA operon sipas teknikës  BAT(Teknika më e Mirë e Mundshme), e cila është 
në përputhje me Udhëzimin për emëtimet industriale 2010/75/ EU.
Fabrika ka një kapacitet magazinimi mbi 100.000 tonësh të lëndëve të para dhe i 
gjithë transportimi i materialeve brënda fabrikës kryhet nëpërmjet transportuesve 
të mbuluar për të reduktuar pluhurin e emetuar në ambient. Filtrat hibrid janë 
të instaluar në të gjitha burimet dhe emetimet monitorohen dhe kontrollohen në 
mënyrë sistematike. Gjithashtu, u morr vendimi për instalimin e teknologjisë më të 

Performanca Mjedisore
Shënim i Përgjithshëm: Performanca e ANTEA monitorohet dhe rishikohet 
gjatë gjithë vitit. Shqyrtimi adreson në përputhje me rrethanat dhe në kohën 
e duhur të gjitha çështjet materiale të operacioneve tona. Një kornizë e 
indikatorëve kryesorë të performancës është paraqitur në këtë raport dhe 
është ndarë në dy grupe kryesore të TKP-ve: Financiare dhe Jo-Financiare. 
Nëpërmjet TKP-ve tona jo-financiare, ne raportojmë për performancën tonë 
mjedisore dhe sociale. Shtojca A1 e këtij Raporti është gjithëpërfshirës dhe i 
referohet Indeksit EP / TKP për periudhën 2016-2018. 

Shtojca A1 e këtij Raporti është gjithëpërfshirës i Indeksit EP / KPIs për periudhën 2016-2018.
Shih Shtojcën A1 të këtij Raporti, Indeksi, EP 40L.
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fundit e cila ka të bëjë me instalimin 
dhe përdorimin e mullinjve vertikal 
për bluarjen e lëndëve të para të 
çimentos për shkak të performancës 
së tyre të lartë mjedisore dhe 
efikasitet i përmirësuar në konsumin 
e energjisë elektrike.
Një shembull i mirë i angazhimit 
të kompanisë për të ulur nivelet e 
emetimeve nën kufijtë e kërkuar nga 
legjislacioni është instalimi i “SNCR” 
(Reduktimi Selektiv Jo-Katalitik). Ky 
objekt praktikisht lejon kompaninë 
të zvogëlojë emetimet e saj NOx. 
Megjithëse emetimet tona NOx 
ishin brenda kufijve të imponuar 
nga legjislacioni Shqiptar, kompania 
investoi 500,000 € në instalimin e tij 
për të ulur më tej emetimet, në nivele 
madje edhe më të ulëta se standardet 
e BE-së.

Performanca e 
emetimeve është 
paraqitur në grafikët e 
mëposhtëm
ANTEA mat dhe raporton mbi të 
gjitha emetimet e kërkuara të ajrit 
dhe në përputhje me Direktivat 
WBCSD/CSI për Monitorimin 
dhe Raportimin e Emisioneve në 
Industrinë e Çimentos (ver. 2.0, 
2012).

Për të dhënat historike të performancës së administrimit të mjedisit të ANTEAs dhe në mënyrë specifike për emetimet e ajrit, shihni Shtojcën A1, 
Indeksin e Performancës Mjedisore - KPIs EP30L - EP33L.
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Ndryshimet klimaterike dhe Energjia  
Dioksidi i karbonit që prodhohet nga industria e çimentos kontribon në “efektin serë”. Grupi TITAN është i 
fokusuar në përmirësimin e efikasitetit të energjisë në proceset industriale dhe në zhvillimin e produkteve 
eko-efektive. Në këtë përmirësim, një rol të madh luan zëvendësimi i lëndëve djegëse fosile me lëndë djegëse 
alternative. Për tja arritur qëllimit ANTEA ka bërë tashmë shumë përpjekje ndër të cilat janë:

• Kryerja e një studimi Vlerësimi të Ndikimit në mjedis për përdorimin e lëndëve djegëse alternative (AFs). 
Instalimet ekzistuese të fabrikës së çimentos lejojnë përdorimin e AF-ve.

• Aprovimi i licensës për bashkë-përpunimin e AFs.
• Sasi të vogla të lëndëve djegëse alternative janë bashkë-përpunuar gjatë vitit 2014 dhe testi industrial 

është kryer me sukses.
• Është duke u kryer një studim intensiv i tregut për burimet e mundshme si pjesë kjo e një plani të 

vazhdueshëm përpjekjesh.

ANTEA aplikon  parimet dhe praktikat më të mira të WBCSD / CSI, sipas CSI CO2 dhe Protokollit të Energjisë: 
CO2 dhe Standardit të Kontabilitetit dhe Raportimit të Energjisë për industrinë e çimentos (ver. 3.0, 2011). 
Në përputhje me këtë protokoll, ANTEA zbaton rregullisht llogaritjen dhe raportimin e CO2 dhe energjisë, 
përkundër faktit se diçka e tillë nuk përbën një kusht ligjor në Shqipëri. Për këtë si dhe për fushat e monitorimit 
dhe raportimit të emetimeve të tjera të ajrit (parimet dhe praktikat), ANTEA është një pionier në vend dhe një 
model i Operatorit të përgjegjshëm industrial.

Konsumim i Përgjegjeshëm i materialeve dhe burimeve

Menaxhimi i Ujit
Që nga dita e parë e ushtrimit të aktivitetit të saj operacional ANTEA ka përdorur dhe vazhdon të përdorë 
një sistem menaxhimi të ujrave ku të dhënat për konsumin e ujit dhe shkarkimin nga çdo njësi prodhuese 
grumbullohen në bazë mujore. Menaxhimi i ujit monitorohet përmes matjeve mujore. Këto matje konsistojnë 
në matjen e nivelit piezometrik të ujit të kryer në katër (4) gropa -burime ujore (water drills) të cilat furmizojnë 
me ujë gjithë fabrikën. Përmes këtij plani të rregullt të monitorimit, ne synojmë të arrijmë një nivel të lartë 
funksionimi të përgjegjshëm të puseve të ujit si dhe të rrisim aftësinë për të identifikuar dhe menaxhuar çdo 
humbje të mundshme. Dëshmi e administrimit të suksesshëm të ujit nga ANTEA është edhe identifikimi i 
humbjeve të ujit në / përgjatë rrjetit të qarkullimit të ujit, të cilat kërkojnë mirëmbajtje sistematike.
ANTEA zbaton parimet dhe praktikat më të mira të WBCSD / CSI, në përputhje me Protokollin CSI për 
Raportimin e Ujit (botuar në vitin 2014), dhe Udhëzimin CSI për Praktikat e Mira për Kontabilitetin e Ujit 
(dokument shoqërues i Protokollit të Ujit, botuar në 2016 ). 
Vetëm sepse ne jemi duke monitoruar vazhdimisht, dhe mbajmë një bazë të detajuar të të dhënave të 
mbledhura në bazë mujore nga fabrika, kemi qenë në gjendje të vërejmë një rritje në konsumin e ujit. Për këtë 
qëllim, ANTEA investoi rreth 250,000 € në 2017 për të azhurnuar rrjetin e saj të shpërndarjes dhe menaxhimit 
të ujit.
Projekti përfundoi me sukses në Tetor të vitit 2017. Edhe pse numëroi vetëm tre (3) muaj punë gjatë vitit 
2017, konsumi i ujit u ul me 15%, ndërsa në vitin 2018 arritëm të ulim konsumin tonë specifik të ujit me 35% 
krahasuar me vitin 2016.

Për të dhënat historike të performancës së administrimit të mjedisit të ANTEA për Ndryshimet Klimaterike dhe Energjinë, shihni Shtojcën A1, Indeksin 
e Performancës së Mjedisit - KPI, EP16L, EP17L dhe EP18L- EP26L.
Për të dhënat historike të Performancës së Menaxhimit të ujit të ANTEA-s, shihni Shtojcën A1, Indeksin e Performancës së Mjedisit - KPIs EP07L, 
EP08L, dhe EP09L.

AZHORNIMI
I RRJETIT
€250,000
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Menaxhimi i Mbetjeve
Ne në ANTEA e kemi një sistem për menaxhimin e mbetjeve  dhe ne operojmë duke ndjekur hierarkinë e 
mbeturinave duke u përpjekur të zvogëlojmë, ripërdorojmë dhe riciklojmë sa më shumë mbeturinat tona.
Bazuar në praktikat më të mira, mbetjet e shumëllojshme ndahen qysh në burim; ato mblidhen dhe ruhen 
përkohësisht në një njësi grumbullimi mbeturinash e më pas dërgohen për trajtim nëpërmjet kontraktorëve 
të licensuar.  ANTEA po bën përpjekje për të ricikluar dhe ripërdorur brenda vendit sa më shumë që të jetë e 
mundur mbeturinat e krijuara nga aktivitetet e saj.
Shembuj të kësaj praktike janë: (a) Ripërdorimi i paletave të mbeturinave si stola, rrethimi i oborreve, koshat 
e mbeturinave në shkollën e Thumanës (b) lëndët e para të guroreve si lëndë e parë alternative për proceset 
tona të prodhimit; dhe (c) Mijëra tonë materiale që gjenerohen nga përgatitja e guroreve ruhen brenda dhe 
ripërdoren në rehabilitimin e zonave të guroreve. 

Përdorimi i Tokës: Biodiversiteti, rehabilitimi i gurores & administrimi i tokës
Pas fazës fillestare të Vlerësimit për Ndikimin në Mjedis dhe atë Social (ESIA) për ndërtimin e fabrikës së 
çimentos dhe guroreve të lëndëve të para (shiko figurën 1 e Historikut të ANTEA-s seksioni 1.1 (Rreth Grupit 
TITAN), faqe 9), dhe bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e këtij vlerësimi, ANTEA kreu të gjitha planet e 
nevojshme për zhvillimin e gurores, menaxhimin e burimeve natyrore dhe rehabilitimin. Vlerësimi ishte në 
përputhje me parimet e Korporatës Ndërkombëtare të Financave (IFC). Gjithashtu, për këtë qëllim, ANTEA 
ndoqi parimet e Udhëzimeve WBCSD / CSI për ESIA (verifikimi i parë 2005).

Studimi për rehabilitimin e gurores u vlerësua si praktika më e mirë nga WBCSD/CSI (Këshilli Botëror të 
Biznesit për Zhvillim të Qëndrueshëm / Iniciativat për Qëndrueshmërinë në Industrinë e Çimentos), për 
veprimet e listuara si më poshtë:
 
• Implementimi i një plani për menaxhimin e guroreve përpara fillimit të funksionimit të guroreve.
• Implementimi i një plani për rehabilitimi përpara fillimit të funksionimit të gurores. 
• Identifikimi i specieve të florës dhe endemike të rajonit përpara fillimit të funksionimit të gurores. 
• Ndërmarrja e veprimeve rahabilituese brënda vitit të parë të funksionimit të gurores;  
• Dy specie endemike të florës shqiptare u përfshinë në rehabilitimin e gurores 
• Gurorja e parë në Shqipëri e cila operon sipas standarteve të BE-së dhe në përputhje të plotë me 

legjislacionin Shqiptar.  

Planet e Menaxhimit të guroreve (QMPs) për të dyjaj guroret përfunduan në vitin 2010 dhe u rishikuan në vitin 
2015; përmbajnë një studim të strukturuar dhe praktika, te cilat janë ne një linjë me Projektet ekzistuese (dhe 
të miratuara zyrtarisht) të Minierave dhe Guroreve si dhe Studimeve te Ndikimit në Mjedis.  Në këtë aspekt 
QMPs janë të bazuara me legjislacionin vendas dhe në përputhje gjithashtu me praktikat më të mira për 
zhvillimin dhe rehabilitimin e guroreve të grupit TITAN*. Në raportin e dytë të QMPs përgatitur në vitin 2016 u 
përfshinë planet (afatgjata) të gërmimit, planet e detajuara 5-vjeçare (2016-2021) të aktivitetit operacional të 
guroreve (në folus plani vjetor), i cili synon të paraqesë një plan racional për përdorimin e gurores, planifikimin 
e gërmimeve dhe rehabilitimin e ripyllëzimin e brezave të guroreve. 

Dy specie të florës janë përfshirë në Listën e Kuqe të specieve të rrezikuara në Shqipëri, njëra është quercus 
ilex (lisi ose dushku) dhe Salvia officinalis (sherebelë), të dyja  këto lloje janë prezantuar dhe përfshihen 
në procesin e rehabilitimit të guroreve. Mbushja e brezareve të varefëruara kryhet në mënyrë progresive 
ndërsa guroret zhvillohen dhe pjesët e varfëruara janë duke u krijuar, duke përdorur tokën/humusin, sipas 
specifikave (trashësia, lloji i tokës dhe mbushja me materiale inerte) të përshkruara në Studimet e Vlerësimit 
të Ndikimit në Mjedis dhe nevojat specifike të vendit nën rehabilitim. Më shumë se 93,000 m2 sipërfaqe gurore 
janë rehabilituar deri më sot, përmes mbjelljes së më shumë se 7.685 pemëve në brezaret e varfëruara të 
dy guroreve operative të ANTEA. Sipërfaqja pranë uzinës dhe guroreve përkatëse janë kryesisht vende të 
hapura të përdorura pjesërisht për kullotje, gjueti dhe si burim druri për lëndë djegëse. 
Nuk është identifikuar asnjë specie e rrezikuar (të listuara në IUCN) në mbrojtje apo habitate me vlerë të 
jashtëzakonshme ekologjike; as brenda zonës operacionale të ANTEA-s, as fabrikës dhe guroreve përkatëse 
Për të dhënat historike të performancës së administrimit të mbeturinave të ANTEA, shihni Shtojcën A1, Indeksin e Performancës së Mjedisit - KPIs 
EP06L, dhe EP38L & EP39L.
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por as edhe zonës më gjerë me një rreze shtrirjeje prej 1 km. Kjo është një provë se –deri më tani- këto zona 
nuk konsiderohen me vlerë të rëndësishme ekologjike ose vlerë të lartë biodiversiteti, krahasuar me zona të 
tjera të braktisura përreth me habitate me përbërje dhe cilësi të ngjashme.  

Skanimi i sipërfaqjes së fabrikës dhe zonave të guroreve lidhura me to për identifikimin e zonave të mundshme 
të biodiversitetit të lartë është një proces i vazhdueshëm dhe i cili për herë të fundit është përditësuar në 
periudhën 20130-2014 përmes aplikacionit IBAT (Integrated Biodiversity Assessment Tool), (mjet i mirënjohur 
global për përdorim biznesi, në vlerësimin e vlerës së biodiversitetit, sipas WBCSD / Protokollit të Kapitalit 
Natyror dhe Mjeteve të Punës). Vlerësimi përmes IBAT do të ripërsëritet gjatë periudhës kohore 2019-2020, 
pasi ANTEA tashmë është e angazhuar të qëndrojë vigjilente.

Harta e zonës më të afërt të mbrojtur është paraqitur më poshtë, përditësuar me zonën e rrezikuar sipas IBAT. 

Që prej vitit 2011, ANTEA vazhdon të aplikojë parimet dhe praktikat më të mira të WBCSD / CSI, në mënyrë 
specifike për rehabilitimin e guroreve (ref: Udhëzime PSK për Rehabilitimin e guroreve, botuar në 2011). 
Gjithashtu, ANTEA bën vazhdimisht përpjekje për të menaxhuar të gjitha çështjet rreth rehabilitimit duke 
përdorur speciet vendase, për të përmirësuar biodiversitetin lokal, duke u bazuar në Udhëzimet përkatëse të 
CSI (Udhëzimi i Planit të Menaxhimit të Biodiversitetit, botuar në 2014). 

Gjatë vitit 2017 qeveria vendosi miratimin e kërkesës së ANTEA në lidhje me heqjen nga Fondi Pyjor i 
sipërfaqes së Gurores Kojlika. Sipas legjislacionit, ANTEA ishte e detyruar të bënte ripyllëzimin e 24 hektar 
sipërfaqe në zonën e quajtur “Mali i Krujes” në Krujë. Ripyllëzimi i zonës në fjalë u realizuar gjatë vitit 2018. 

Për të dhënat historike të “Ndikimeve Lokale” të ANTEA, shihni Shtojcën A1, Indeksin e Performancës së Mjedisit - KPIs EP01L-EP05L, dhe EP10L-
EP15L.
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Ne ndjekim rreptësisht Politikën PSK të TITAN Group dhe kemi krijuar një Plan 
Vjetor të Veprimit për PSK, i hartuar për të zbatuar të gjitha projektet, veprimet 
dhe aktivitetet bazuar në katër shtyllat e Strategjisë PSK, të cilat janë: 

• Angazhimi me palët e interesuara  

• Reduktimi i gjurmës mjedisore  

• Sigurimi i një ambienti të shëndetshëm dhe të sigurt të punës për punonjësit tanë 

• Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm.

Shëndeti dhe Siguria
Ruajtja, Shëndeti dhe siguria janë një përpjekje e vazhdueshme e cila nuk ka 
reshtur kurrë së qënuri një nga prioritetet kryesore të kompanisë sonë. ANTEA 
Cement, vazhdon promovimin dhe zbatimin praktikave më të mira, duke dhënë 
shembuj që synojnë jo vetëm Shëndetin dhe Sigurinë për punonjësit tanë, por 
edhe atë të kontraktorëve tanë. 

‘Zero Aksidente për Njerëzit’ është filozofia që Grupi TITAN ndjek dhe që është 
një angazhim i përditshëm i kompanisë. Çdo person në ANTEA është i angazhuar 
të ruajë performancën më të lartë në SH&S duke iu drejtuar çdo ditë kutisë së 
mjeteve, të marrë pjesë në Këshillin e Punonjësve, në takime dhe auditime 
sistematike për menaxhimin e SH&S, inspektime ditore dhe auditime, të ketë 
komunikim të hapur me çdo nivel të hierarkisë në kompani. Duke krijuar në 
këtë mënyrë besim dhe një ambient të duhur, motivues për të gjithë. ANTEA po 
promovon “konceptin e pronësisë së zonës”. Fabrika është e ndarë në disa zona 
operacionale ku për secilin seksion është caktuar një pronar zone. Secilit pronar 
i është dhënë një detyrë dhe kompetencë specifike. Kjo e ndihmon ANTEA-n të 
nxisë vëmendjen e punonjësve duke i bërë ata më të përgjegjshëm për zgjidhjen 
e problemeve. Për më tepër, koncepti i pronarëve të zonave mbështetet shumë 
nga Administrata e kompanisë. 

Për të pestin vit rradhazi, ANTEA Cement ka rritur oraret e trajnimit në lidhje me 
Shëndetin dhe Sigurinë (H&S). Indikatori i Performances TKP shënoi për vitin 
2018, 19orë/Punonjës të Drejtpërdrejtë. Duke u bazuar në një program vjetor, 

Performanca Sociale
Në përgjithësi: Ne të ANTEA-s jemi të përkushtuar të krijojmë vlera për 
punonjësit tanë, komunitetin lokal, furnitorët dhe klientët përmes forcimit të 
vlerave tona themelore, aplikimit të praktikave etike të biznesit, sigurimit të 
një komunikimi të hapur dhe të vazhdueshëm me të gjithë palët e interesuara 
dhe adresimin e çështjeve të tyre më materiale në kohë dhe në mënyrën e 
duhur. Edhe pse fusha dhe konteksti brenda të cilit ne operojmë ka sfidat e 
veta, ne përpiqemi të jemi një kompani përgjegjëse përmes identifikimit të 
ndikimeve tona në shoqëri dhe ndërmarrjes së veprimeve për të minimizuar 
ato të pafavorshme, duke rritur ndërkohë kujdesin dhe mirëqenien për 
punonjësit tanë, komunitetet lokale dhe partnerët. 
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trajnimet nga departamenti SH&S zhvillohen çdo javë, përfshirë këtu edhe kontraktorët tanë të përditshëm. 
Gjithashtu, çdo departament ka programin e tij vjetor të trajnimit në lidhje me SH&S. Qysh prej vitit 2016 
ANTEA Cement ka dhënë me sukses trajnimin NEBOSH* për menaxherët dhe inxhinierët e saj duke rritur 
kështu nivelin e njohurive për SH&S dhe përmirësimin e kulturës së Sigurisë.  

Në ANTEA ne monitorojmë vazhdimisht shëndetin e punonjësve tanë. Një kontroll i rregullt mjekësor është 
dhe mundësohet në fabrikën tonë. Ne bashkëpunojmë me Spitalin më të madh privat në Shqipëri për të 
ofruar ekzaminim mjekësor punonjësve tanë.

Në vitin 2018 nuk u regjistruan asnjë viktimë, asnjë punonjës i drejtpërdrejtë dhe asnjë kontraktor. Janë 
regjistruar dy (2) KHPD, një (1) punonjës i drejtpërdrejtë dhe një (1) punonjës indirekt.

Të gjitha veprimet korrigjuese dhe parandaluese të propozuara nga hetimi i incidenteve regjistrohen në 
“regjistrin e gjetjes”. Ky regjistër është i arritshëm në një dosje të hapur. Pronari i çdo zone të caktuar, ndjek 
përfundimin e të gjitha veprimeve të propozuara. Gjithashtu, ecuria e implementimit dhe përfundimit të akteve 
përkatëse diskutohet në mënyrë të përgjithshme në fund të cdo jave dhe në mënyrë më të detajuar në 
takimet mujore të SH&S.
 
“Siguria e drejtimit” është një nga fushatat më të rëndësishme dhe me përqëndrim të lartë në lidhje me 
SH&S. Drejtimi i automjetit në mënyrë të sigurtë jo vetëm ambienteve të fabrikës ANTEA por edhe jashtë saj. 
Komunikimi është rritur për kompanitë transportuese, takimet periodike kryhen me drejtuesit, inspektimet në 
portën kryesore, duke reflektuar kërkesat e SH&S për kontratat këto janë disa nga përpjekjet e bëra gjatë 
vitit 2018. 

Përtej Sigurisë së Drejtimit, ANTEA promovon nismat e Sigurisë për Kontraktorët. Të gjithë kontraktorët e 
përhershëm marrin pjesë në trajnimin javor të siguruar nga Departamenti i SH&S. Inspektimet dhe auditimet 
kryhen rregullisht në ambientet e tyre për të siguruar që standardet HSE të ANTEA janë aplikuar edhe në 
ndërmarrjet e tyre. Praktikat e mira dhe materialet e trajnimit ndahen me kontraktorët, duke i ndihmuar ata të 
rrisin nivelin e H&S. Për shembull, parzmoret e sigurisë të dhëna nga ANTEA, inspektohen periodikisht nga 
kompania nëpërmjet një sistemi kodimi të ngjyrave. Në çdo kohë që kontraktuesit do të kenë nevojë për një 
parzmore të sigurisë ata mund ta marrin atë nga depoja e ANTEA-s, duke bërë kështu të mundur sigurinë e 
tyre dhe duke u siguruar që parzmoret e kontrolluara përdoret në kantjer.

Në vitin 2018, një tërmet i fortë i shkallës 5.2 Ball goditi rajonin. Me këtë rast u urdhërua  evakuimi i plotë i 
fabrikës. Kjo situatë reale emergjence u përdor për të testuar sistemin e kartave të hyrjes, për numërimin e 
personelit, për të rishikuar planet e emergjencës si dhe tregoi se në çfarë shkalle ishte përdorur dhe zbatuar 
ai. ANTEA Cement ndjek rreptësisht një program vjetor të trajnimit dhe stërvitjeve në lidhje me emergjencat. 
Ekipet e urgjencës caktohen për cdo turn; ata trajnohen siç duhet nga kompani të specializuara dhe Kryqi i 
Kuq Shqiptar

Menaxhimi i Personelit dhe Zhvillimi
Njerëzit	 janë	 në	 qendër	 të	 gjithçkaje	 që	 ne	 bëjmë. Burimet Njerëzore janë aseti, motorri nxitës i 
Performancës dhe Efikasitetit të Kompanisë. Për kompaninë tonë, si pjesë e Grupit TITAN lider multi-rajonal 
në industrinë e çimentos, përparësia është të sigurojë një marrëdhënie të fortë Punëdhënës – Punëmarrës, 
bazuar në besimin dhe qëndrueshmërinë e ndërsjellë në vlerat dhe parimet e korporatës sonë. Ne ofrojmë 
një mjedis gjithëpërfshirës të denjë pune duke respektuar kushtet e shëndetit dhe sigurisë si dhe të drejtat 
e njeriut. 
 
Ne në ANTEA synojmë të tërheqim, ruajmë dhe zhvillojmë njerëzit më të mirë. Duke vepruar brenda kornizës 
së Menaxhimit të TITAN, Kodin e Sjelljes së Grupit & Platformën e Udhëheqjes TITAN, ne synojmë të ofrojmë 
një kulturë të mirë në vendin e punës, promovimin e transparencës dhe rishkrimin e performancës.  

*Bordi Kombëtar i Ekzaminimeve në Sigurinë dhe Shëndetin në Punë
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Shihni Performancën Sociale të ANTEA në lidhje me Punësimin, si të dhëna historike midis 2016-2018, në Shtojcën A2, Indeksi i Performancës 
Sociale - KPIs SP29L-SP38L.

Ne ofrojmë mekanizma që promovojnë komunikim të hapur dhe të drejtpërdrejtë me punonjësit tanë. Ne 
ofrojmë mundësi të barabarta si për aplikantët ashtu edhe për punonjësit, duke mos lejuar asnjë formë 
diskriminimi në lidhje me gjininë, kombësinë, racën, fenë, statusin familjar apo civil, dhe i mëkojmë promovimit 
të transparencës dhe meritokracisë. ANTEA Cement është kompania e parë në Shqipëri që ka zbatuar me 
sukses dhe është çertifikuar sipas Standardit të Përgjegjshmërisë Sociale 8000: 2014 (së shpejti SA8000: 
2014), një standard çertifikimi i audituar ë inkurajon organizatat të zhvillojnë, mirëmbajnë dhe zbatojnë 
praktikat e pranueshme shoqërore në vendin e punës. Kompania është çertifikuar në vitin 2012 dhe ka 
zhvilluar një Sistem të Përgjegjshmërisë Sociale 8000 në fabrikën e tij në përputhje me standartet relevante. 
Gjatë vitit 2018 u ricertifikua Standardi SA 8000: 2014.

Në	vitin	2018, numri i përgjithshëm i të punësuarve në ANTEA në fund të vitit arriti në 194 persona. Numri 
i punësimeve të reja ishte pothuajse i njëjtë me atë të viteve të kaluara. Qarkullimi vjetor u ul me një normë 
më të ulët (duke arritur në 9.3%).

Paga	Minimale	mujore ofruar nga ANTEA për punonjës të gjysëm specializuar, të kualifikuar/të pa kualifikuar 
është 1.5 herë më ilartë se , krahasuar me pagën minimale mujore të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi. 
Kompania ofron benefite të tjera për punonjësit e saj përfshirë këtu një vakt falas, transport dhe ujë të pijshëm 
për çdo punonjës. Kompania bashkëpunon me një nga Spitalet më të mëdha private në vend, duke i ofruar 
kështu kujdes mjekësor të specializuar punonjësve të saj.

Gjatë vitit 2018, të gjithë të punësuarit u Vlerësuan për Performancën e tyre, 26% e tyre u përfshinë në 
vlerësimet vjetore të performancës dhe zhvillimit personal i cili është Procesi i Zhvillimit të Performancës i 
krijuar nga TITAN Group.

Zhvillimi i njerëzve tanë është një përgjegjësi, e cila na ndihmon në mbajtjen e një personeli tepër të 
kualifikuar. Në fushën e Trajnimeve, ANTEA kontribuoi në vitin 2018 në zhvillimin e punonjësve tanë duke 
siguruar trajnime të vazhdueshme në aftësitë teknike dhe ato menaxhuese. Fokusi i trajnimit tonë (përtej 
asaj që parqitëm më lart nën kapitullin e Shëndetit dhe Sigurisë) ishte vazhdimi i zhvillimit të aftësive 
ndërpersonale të punonjësve tanë, në lidhje me punën e ekipit dhe ndërtimin e ekipit, komunikimin efektiv, 
aftësitë prezantuese, përmirësimin e njohurive teknike të tyre dhe promovimin në mënyrë të vazhdueshme 
të vlerave të kompanisë.  

Gjatë periudhës 2016 - 2018 ne kemi përfunduar Programin e Trajnimit të Akademisë ANTEA i cili përfshin 
temat e zgjedhura si (1) Komunikim kuptimplotë, (2) Zgjidhja e konflikteve, (3) Sigurimi i reagimit, (4) 
Menaxhimi i ekipit dhe (5) Menaxhimi i projektit. Ky program ishte në përputhje me vlerat dhe misionin e 
kompanisë tonë dhe u vjen në ndihmë menaxherëve dhe mbikëqyrësve tanë që të kryejnë më mirë detyrat 
e tyre, ndërsa arrijnë objektivat e tyre sipas standardeve që kompania është e përkushtuar t’i ndjekë dhe 
ti përmbush. Programi synon të përmirësojë dhe forcojë aftësitë e ekipit tonë të menaxhimit duke pasur si 
shtyllë thelbësore Platformën e Udhëheqjes së TITAN. Në total për vitin 2018, punonjësve tanë u janë ofruar 
7,190 orë trajnim dhe raporti i aplikueshëm ishte 37 orë për punonjës. Investimi për Trajnime arriti në 377 € 
për punonjës.

Përpjekja	për	të	arritur	barazinë	gjinore:	Bota ka përparuar në drejtim të barazisë gjinore dhe fuqizimit 
të grave. Barazia gjinore i referohet të drejtës së grave dhe burrave për të patur të njëjtat mundësi në 
arritjen e qëllimeve të rëndësishme në shoqëri siç janë arsimi, punësimi dhe të ardhurat dhe kontributit në të 
gjitha nivelet e shoqërisë. Është me rëndësi të madhe që punonjësit të kenë pagë të barabartë, mundësi të 
barabarta, si dhe të jenë të lirë nga çdo lloj diskriminimi apo ngacmimi në vendin e punës; e vlefshme kjo për 
të gjithë personat, qofshin ato burra apo gra. Si rrjedhojë, barazia gjinore promovon përparimin e arsyeshëm 
dhe të respektueshëm të burrave dhe grave së bashku. Ky konsiderohet si një objektiv mjaft i dëshirueshëm 
e i arritshëm për punëdhënësit si ANTEA, që kërkojnë të krijojnë dhe konsolidojnë strukturat sociale dhe 
ekonomike që lehtësojnë zhvillimin. Në fund të vitit 2018, ANTEA numëron 21 femra të punësuara, të cilat 
përbëjnë 11% të numrit të përgjithshëm të të punësuarve ndërsa pjesa e punonjësve femra në administratën 
e kompanisë mbetet në 9%. Duke marrë parasysh treguesit e rëndësishëm të barazisë gjinore në vendin e 
punës, ANTEA është e angazhuar të ketë një vend pune që ndjek bazën e barazisë gjinore mes punonjësve 
të tyre dhe të aplikojë kompensim dhe përfitime të barabarta midis gjinive. ANTEA ka zbatuar një sistem 
pagash që është i mirëorganizuar dhe përfshin të gjitha të dhënat përkatëse në lidhje me shpërblimet për 
të gjithë forcën e punës, në përputhje të plotë me legjislacionin dhe Kodin e Punës në fuqi.  Duke qënë 
transparent në këtë drejtim, kompania i jep një mesazh pozitiv të gjithë punonjësve për vlerat e saj dhe 
mënyrën e funksionimit të saj. Fokusi i ANTEA është të përparojë dhe matë progresin në fushat kryesore, siç 
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Shihni Performancën Sociale të ANTEA në lidhje me Punësimin, si dhe të dhënat historike midis 2016-2018, në Shtojcën A2, Indeksi i Performancës 
Sociale - KPIs SP23L-SP26L.

janë gratë në pozita menaxheriale; gra të specializuara dhe të përfshira në fushat teknike dhe për të ndërtuar 
një vend pune që ka ekuilibrin gjinor, si dhe zhvendosjen e punës demografike. Përmes veprimeve të saj 
ANTEA është e etur të sigurojë trajnime cilësore për të gjithë punonjësit e saj, në rritjen dhe përmirësimin e 
aftësive të tyre. 

Në vitin 2018, TITAN Group implementoi sistemin e gjerë Sistemi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore. Ky 
ishte një ndryshim i madh për aktivitetet e Burimeve Njerëzore duke u zhvendosur nga detyra transaksionare 
/ administrative në aktivitet strategjik. Standardizimi i mënyrës së punës dhe sigurimi i harmonizimit në 
Proceset e Menaxhimit të Talenteve, sjelljen e integrimit pa probleme, shkëmbimin e informacionit dhe 
inkurajimin e bashkëpunimit, mundëson talentin e drejtuar nga biznesi dhe strategjitë e performancës si dhe 
përmirëson rrënjësisht përvojën e punonjësve, duke ndihmuar menaxherët dhe duke i mbështetur ata në 
biznesin e lidhur me njerëzit, si zakonisht.

Angazhimi i Palëve  të Interesuara
Angazhimi i palëve të interesit është një proces i vazhdueshëm përmes të cilit  ANTEA Cement synon 
ndërtimin e marrëdhënieve të bazuara në besim me komunitetin dhe aktorët e tjerë. Gjatë këtij procesi, çështjet 
operacionale dhe shqetësimet nga palë të ndryshme të interesit identifikohen dhe rrjedhimisht zhvillohen ose 
përmirësohen strategji dhe plane veprimi të cilat synojnë adresimin e çështjeve dhe shqetësimeve përkatëse. 

Palët tona kryesore të interesit janë:
Për të menaxhuar procesin e angazhimit të palëve të interesuara, ne përdorim fushat e mëposhtme të 
fokusit si instrumente për përfshirje dhe angazhim më të mirë me komunitetin dhe aktorët e tjerë:

• Ne organizojmë veprimtari dhe aktivitete të ndryshme trainimi me qëllim ndërgjegjësimin në lidhje me 
çështje të rëndësishme që lidhen me kujdesin mjedisor, shëndetin dhe sigurinë, si dhe festimin e ditëve 
dhe arritjeve të rëndësishme ndërkombëtare të fabrikës.

• Ne kemi krijuar një program zhvillimi që synon të mbështesë palët e interesuara - veçanërisht komunitetin 
lokal - me një infrastrukturë më të mirë, mundësi të larta për arsim më të mirë dhe shërbime publike.

• Ne jemi vazhdimisht në një dialog të hapur me palët tona të interesit që synojnë transparencën e performancës 
sonë dhe adresimin e duhur të çështjeve të tyre më materiale

Palet tona të 
interesuara

Punonjësit 
tanë   

Komuniteti 
lokal Furnitorët Klientët

Aksionarët  
Qeveria 

lokale dhe ajo 
qendrore

OJQ  Media   

Komuniteti i 
Biznesit 
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• Ne ia transmetojmë vlerat, aktivitetet dhe praktikat tona të mira palëve tona të interesit përmes kanaleve 
të ndryshme.

Furnitorët, Klientët dhe Partnerët e Biznesit  
Në ANTEA Cement, jemi të angazhuar të krijojmë vlera për komunitetin lokal, furnitorët, dhe klientët tanë 
nëpërmjet forcimit të vlerva tone thelbësore.  Duke aplikuar praktika etike të biznesit dhe duke pasur një 
ndërveprim të hapur dhe të vazhdueshëm me palët tona të interesit. Edhe pse konteksti në të cilin ne 
operojmë ka sfidat e veta, ne përpiqemi vazhdimisht të jemi një kompani e përgjegjeshme duke identifikuar 
ndikimin që aktiviteti ynë ka në shoqëri dhe duke ndërmarrë veprime për palët tona të interesit ndërsa rrisim 
kujdesin dhe mirëqënien.  

Angazhimi i klientit është ndërveprimi i vazhdueshëm midis kompanisë dhe klientëve, të ofruara nga kompania, 
të zgjedhur nga klientët.

Kënaqësia e klientit është një komponent thelbësor i të bërit biznes në këtë mjedis global konkurrues. ANTEA 
përpiqet të adresojë nevojat e klientëve duke ofruar produkte dhe shërbime inovative. Ne angazhohemi 
rregullisht me klientët përmes sondazheve vjetore në lidhje me klientët, duke përdorur formularin “Pyetësori i 
Kënaqësisë së Konsumatorëve”. Ky formular përfshin pyetje në lidhje me cilësinë e produkteve tona, qëndrimin 
e punonjësve ndaj klientëve dhe rekomandime për përmirësime të mëtejshme. Një fletë e të dhënave për 
sigurinë materiale (MSDS) plotësohet për produktet e çimentos dhe është çertifikuar nga EuroCert sipas ISO 
9001, e cila përmban informacione mbi rreziqet e mundshme (shëndetin, zjarrin, reaktivitetin dhe mjedisin), 
informacione mbi përdorimin, ruajtjen, trajtimin dhe procedurat e emergjencës në lidhje me rrezikshmërinë 
e produktit. Në lidhje me kontraktorët tanë, një procedurë e re e Disiplinës Progresive u prezantua në vitin 
2014 për kontraktorët tanë, përfshirë kompanitë e transportit. Qëllimi i kësaj procedure është të përcaktojë 
hapat dhe përgjegjësitë e identifikimit të disiplinës progresive në lidhje me sjelljet e rrezikshme dhe shkeljet 
e sigurisë së kontraktuesve të ANTEAs dhe nënkontraktuesve të tyre. Stafi i ANTEA-s monitoron në mënyrë 
sistematike sjelljen e personelit të kontraktuesve në lidhje me shëndetin dhe sigurinë në punë duke mbikëqyrur 
aktivitetin e tyre, si dhe përmes inspektimeve të rastit të kryera në prani të tyre.

Komuniteti
ANTEA përpiqet të sigurojë zbatimin e programeve të zhvillimit bazuar në nevojat e komunitetit dhe
reagimet e tyre. ANTEA pranon që realizimi i vizionit të vendosur në planin vjetor të veprimeve PSK rrit vlera 
e korporatës.  

Projekti ‘Forcimi i Familjes’ 
ANTEA mbështeti projektin “Forcimi i familjes” në fshatrat Thumana dhe Borizana, në Bashkinë e Krujës. Ky 
projekt u nis në fillim të vitit 2015 në bashkëpunim me fshatrat SOS dhe u implementua për 3 vjet rradhazi 
duke kontribuar ndjeshëm në jetën e komunitetit. Projekti filloi me 19 familje dhe 47 fëmijë nga fshatrat 
Borizanë dhe Thumanë duke u shtrirë më pas në 21 Familje deri në vitin 2018. Kjo iniciativë e veçantë 
synonte mbështetjen e familjeve me probleme sociale, prindërit e të cilëve janë
në gjendje jo të mirë financiare dhe në pamundësi të ofrojnë mbështetjen e nevojshme ekonomike dhe 
arsimore për fëmijët e tyre. Midis të tjerave, fëmijëve iu ofrua ndihmë për të siguruar të drejtën e tyre për një 
jetë më të mirë dhe zhvillim arsimor ndërsa prindërve iu është ofruar mbështetje logjistike dhe asistenca e 
formave të ndryshme për përmirësimin e kapacitetit të tyre në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 
dhe të forcimin e aftësive të tyre për kujdesin e duhur prindëror.

Projekti: ‘Sy të shëndetshëm për arsim të suksesshëm’
Projekti “Sytë e shëndetshëm për arsim të suksesshëm” në bashkëpunim me Qendrën e Shërbimit Social 
DDAER u implementua fillimisht në shkollat fillore dhe të mesme të Thumanës në fillim të muajit Korrik të 
vitit 2017 i cili kishte si objektiv parandalimin ose zbulimin e problemeve të të shikuarit që mund të ndikoj në 
efikasitetin dhe procesin e të mësuarit të fëmijëve. Faza e parë e projektit diagnostikoi rreth 400 fëmijë me 
një rezultat të dyfishtë: gjë që rriti ndërgjegjësimin për shëndetin e shikimit dhe ofroi ndihmë të drejtpërdrejtë 
me syze për ata që u gjetën të kenë probleme me shikimin e tyre. Për shkak të suksesit të saj, dhe reagimeve 
në komunitet, kjo iniciativë u rifillua në mars-qershor të vitit 2018 në katër shkolla të tjera lokale në fshatrat 
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Shperdhet, Fushe Mamurras, Borizana dhe Picrraga. Një total prej afro 2,000 fëmijë ishin subjekt i seancave 
të diagnostikimit dhe ndërgjegjësimit, ndërsa rreth 570 fëmijë dhe mësues u pajisën me syze optike. 

ANTEA Cement merr Çmimin e Filantropisë për kontributin e saj në nivel lokal në Shqipëri
ANTEA Cement iu dha Çmimi i Filantropisë për kontributin e dhënë në nivel lokal me motivacionin: “Për 
kontribut të vazhdueshëm në përmirësimin e jetës së komuniteteve në disa njësi administrative në Bashkitë 
Krujë dhe Kurbin, përmes ndërhyrjeve në infrastrukturë, shëndetësi, inovacion dhe shërbime sociale ”për 
vitin 2018. Ceremonia e Çmimeve të Filantropisë është një event vjetor i organizuar që nga viti 2011 nga 
Partnerët për Zhvillim në Shqipëri, një organizatë joqeveritare e angazhuar për zhvillimin e qëndrueshëm. 
Ajo synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë e filantropisë dhe të njohë publikisht kontributet 
domethënëse të bëra nga individë ose kompani. 

Rindërtimi i qendrës rajonale shëndetësore në Borizana
Në bashkëpunim me strukturat e komunitetit lokal në fshatin Borizana, ANTEA mbështet rindërtimin e 
infrastrukturës së përgjithshme të qendrës rajonale shëndetësore në fshatin Borizana. Duke pasur parasysh 
rëndësinë e tij si një burim kryesor i ofrimit të shërbimit shëndetësor për banorët e kësaj zone, në bashkëpunim 
me përfaqësuesit e komunitetit, ANTEA mobilizoi burimet e nevojshme për të mbështetur dhe investuar 
rindërtimin e këtij objekti të nevojshëm.

Punësimi Lokal
Që nga fillimi i ushtrimit të aktivitetit të saj në Shqipëri, ANTEA Cement ka konsideruar zhvillimin e punësimit 
dhe trajnimin e komunitetit lokal si një çështje me rëndësi të lartë, duke synuar të njihet si një nga kompanitë 
më të mëdha në zonë. Në 2018, 45% e fuqisë punëtore të ANTEA rezulton të jetë nga komunitetet lokale. 

Angazhime të tjera të ANTEA  
ANTEA ekzaminon në mënyrë të vazhdueshme veprimtari të Përgjësisë Sociale të Korporatës për të siguruar 
plotësimin e kërkesave dhe pritshmërive të shoqërisë duke krijuar lidhje të forta me komunitetin vendor si një 
qytetar i mirë.  

ANTEA	Cement	mbështet	dhe	merr	pjesë	në	konferencën	“Bashkitë	/	Qytetet	e	Mençura	dhe	industritë	
efiçente	të	energjisë”	

ANTEA Cement mbështet dhe merr pjesë në konferencën “Bashkitë / Qytetet e Mençura dhe industritë 
efiçente të energjisë”. Temat kryesore të këtij eventi ishin zgjidhjet e mençura urbane dhe industritë me 
efiçente të energjisë. Nën drejtimin e Ambasadës Daneze në Shqipëri, kjo konferencë prezantoi dhe diskutoi 
mbi arritjet e Shqipërisë dhe Danimarkës në organizimin dhe drejtimin e bashkive/qyteteve të mençura. 
Konferenca zhvilloi disa panele diskutimi mbi planifikimin urban, lëvizjen, dhe mirëqënien, efikasitetin e 
energjisë dhe mjedisin, si dhe disa praktika të mira apo “bashki të mençura të gjelbërta në Danimarkë. 
Menaxheri i Përgjithshëm i ANTEA Cement, Z. Mario Bracci, kontribuoi në panelin e diskutimit mbi planin e 
ANTEA Cement për ofrimin e efikasistet të energjisë dhe respektimin e standarteve më të mira të mbrojtjes 
së mjedisit. Përfaqësuesi i kompanisë theksoi rëndësinë e ndarjes së praktikave më të mira dhe mësimet 
e nxjerra nga shembujt e Danimarkës dhe Skandinavisë mbi menaxhimin e mbetjeve dhe përdorimin e 
teknologjisë së reciklimit që do të mbështesë gjithashtu aspiratat e Shqipërisë për tiu afruar standarteve të 
Bashkimit Evropian.    

Praktika mësimore  
ANTEA ofroi gjatë vitit 2018 praktika mësimore për katër studentë nga Univesisteti Politeknik i Tiranës në 
Departamentin e Mirëmbajtjes dhe Departamentin e Cilësisë dhe një praktikë mësimore të paguar nga 
Univesiteti Bujqësor në Departamentin e Financës. Që prej Shtatorit të vitit 2017, kemi formuar një grup i cili 
monitoron nga afër cilësinë e prakikave mësimore të cilat ofrohen nga ANTEA.    

Shihni Performancën Sociale të ANTEA në lidhje me punësimin vendor, si të dhëna historike midis 2016-2018, në Shtojcën A2, Indeksi i Performancës 
Sociale - KPI S27L.
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ANËTARËSIME 

Anëtarësime Faqe	Zyrtare	

Dhoma Amerikane e Tregtisë www.amcham.com.al

Ambasada e Hollandës www.albania.nlembassy.org

Shoqata e Investimeve të Huaja www.fiaalbania.al

Shoqata e Biznesit Grek në Shqipëri dhe Shoqata 
Shqiptare e Bankave www.hbba.al

Instituti Shqiptar për Qeverisjen e Korporatave  www.cgi-albania.org

 

ÇMIME DHE NJOHJE 

Çmime,	Mirënjohje,	dhe	të	tjera	 Emri	 i	 çmimit	 apo	 i	
mirënjohjes	 Arsyeja	e	dhënies	së	çmimit	

PARTNERS	ALBANIA Çmim  Çmimi i Filantropisë për kontributin e saj në 
nivel lokal në Shqipëri 

DDAER	(Earth	Environment)	 Letër falenderimi
Për zbatimin e projektit “Sy të Shëndetshëm 
për Arsimin të Suksësshëm” dhe bashkëpunim 
të mirë 

Liburnetik	 Letër falenderimi
Për zbatimin e projektit “Mësimi i përdorimit me 
efikasitet i kompjuterit” dhe bashkëpunim të 
mirë 

Qëndra	shendetesore	Borizane Letër falenderimi Për rindërtimin e qëndrës shëndetësore 
rajonale në Borizana 



Projekti “Sy të Shëndetshëm për Arsimin të Suksësshëm”
Shkolla “Ismail Dema”  - Fushë Mamurras
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Performanca Finaciare TKP
Treguesit Kyç të Performancës Financiare janë si më poshtë : 

Performanca Financiare & Qeverisja
Performanca financiare e ANTEA monitorohet dhe vlerësohet përgjatë gjithë 
vitit.

2016 	2017 2018

Totali i të ardhurave në milion Euro 32.91 51.32 45.81

Fitimet para interesave dhe taksave në milion Euro 9.27 12.27 9.77

Të ardhurat nga eksportet në milion Euro 7.86 17.26 16.93

Pas një viti të kënaqshëm në 2017, viti 2018 u karakterizua nga disa sfida për 
ANTEA në drejtime të ndryshme. Kërkesa për çimento në tregun e brendshëm në 
Shqipëri ra, krahasuar me nivelet e vitit 2017, për shkak se aktiviti i ndërtimit në 
vend qëndroi në nivele më të ulta në vitin 2018 në krahasim me një vit në parë dhe 
me disa projekte të cilat u shtynë për në vitin 2019. 

Kjo çoi në rënie të xhiros vjetore të kompanisë me rreth 10.7% apo në 45.81 milion 
Euro. Pavarësisht rënies së të ardhurave, kompania bëri përjpjekje të mëdha 
për të maksimizuar efikasitetin e operatorëve të saj, duke arritur operacione dhe 
kursime të qëndrueshme në kostot fikse të saj. 

Pavarësisht përpjekjeve të ndryshme të kompanisë, fitimet para interesave dhe 
taksave për vitin ranë me 20% në 9.77 milion Euro in vitin 2018, krahasuar me 
12.27 million Euro në vitin 2017. Një rënie e tillë u ndikua nga rënia e volumit 
të shitjeve si dhe rritja e kostove variabël për shkak të çmimeve më të larta të 
energjisë dhe karburantit. 

Komuniteti ynë vendor dhe partnerët kanë përfituar gjatë 2016-2018 nga 
programet tona të zhvillimit 273,117 Euro në total (dhurime në para EUR 218,138 
dhe dhurime në materiale EUR 54,979)

Qeverisja
Skuadra e menaxhimit e ANTEA Cement vlerëson rreziqet sociale, mjedisore, 
menaxheriale dhe financiare me të cilat mund të përballet kompania jo vetëm për 
shkak të problemve që po has Shqipëria, por edhe të atyre që vijnë nga rajoni e 
më gjerë. 

Për të dhënat e “Donacioneve” të ANTEA, shikoni Shtojcën A1, Indeksi i Performancës Sociale – TKP SP39L- SP39L- SP40L, dhe SP41L.
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Kompania menaxhon rreziqet përmes: 

• Auditeve të brendshme dhe auditeve të sistemit për të qenë konsistente me kërkesat e fundit të menaxhimit 
të sistemit   

• Trajnimit të Kodit të Sjelljes për të marrë masa kundër korrupsionit 
• Krijimit të komisioneve të ndryshme në kompani për të adresuar sfida dhe probleme të ndryshme

Tabela e organizimit të ANTEA 

ANTEA Cement ka Bordet dhe Komisionet e mëposhtme:

Bordi	i	Cilësisë:
Menaxhimi i kompanisë është i përfshirë në Sistemin e Cilësisë përmes Bordit të Cilësisë. Përgjegjësitë e 
Bordit të Cilësisë janë si më poshtë:

• Krijimi i politikës së cilësisë së kompanisë 
• Adaptimi i dokumenteve të sistemit të cilësise
• Kryerja e rishikimeve të sistemit të cilësisë 
• Kryerja e rishikimeve të sistemit të cilësisë 
• Vendosja e objektivave të cilësisë 

Bordi	i	Mjedisit:	
Është përgjegjës të identifikojë aspektet mjedisore, të përcaktojë situatat emergjente dhe nevojën për 
përgatitje të planeve emergjente, të rishikojë çdo vit Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit, etj. 

Menaxher i 
Shitjes

Menaxher i Përgjithshëm 
ANTEA

Menaxher i Marredhenieve 
Juridike dhe te Jashtme

Menaxheri i
BNJ

Menaxher i
Financave

Zinxhir Komercial 
dhe Furnizues

Menaxheri i
SH&S

Menaxheri i mjedisi
dhe PSK

Menaxheri i Kontrollit
te Kualitetit

Menaxheri i 
Prodhimit

Menaxheri i Mirmbajtes
 Elektrike

Menaxheri i Mirmbajtes 
Mekanike

Menaxheri i Mirmbajtes 
të Metodave



40

Raporti Vjetor i Integruar 2018

Komisioni	i	Shëndetit	dhe	Sigurisë:	
Komisioni i Shëndetit dhe Sigursë i ANTEA ofron udhëzime strategjike dhe taktike për përmirësimin e 
iniciativave në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në fabrikën e ANTEA. Krijon procedura efektive biznesi 
për të promovuar zbatimin e plotë të Politikës së Grupit TITAN mbi Shëndetin dhe Sigurinë. Anëtarët e 
Komisionit Qendror duhet të tregojnë udhëheqësi të dukshme, angazhim personal, mbështetje aktive, 
përgjegjshmëri të veprimeve dhe ndiekje në kohë të të gjithë programeve të sigurisë.

Bordi	i	Përgjegjshmërisë	Sociale:
Fabrika ka caktuar gjithashtu një Bord të Përgjegjshmërisë Sociale, përgjegjës për të identifikuar çeshtjet e 
përgjegjshmërisë sociale, për të përcaktuar veprimet parandaluese apo rregulluese, për të rishikuar çdo vit 
Sistemin e Menaxhimit të Përgjegjshmërisë Sociale, etj.   

Komisioni	i	Kontrollit		të	Kreditit:
Ky Komision është përgjegjës për arkëtimet dhe borxhet e klientëve dhe detyrat e tyre kryesore përfshijnë: 
• Vlerësimi dhe aprovimi i kreditit 
• Format e Vlerësimit të Klientëve/ vlerësimi i klientëve 
• Mbulimi i borxheve/ Garancitë 
• Debt coverage / Guarantees
• Monitorimi dhe Kontrolli i Kreditit 
• Përcaktimi i provizioneve të lidhura me rriskun e kreditit   

Komisioni	i	Përgjegjësisë	Sociale	të	Kompanisë:
Detyra kryesore e Komisionit tonë të Përgjegjësisë Sociale të Kompanisë është përgatitja dhe zbatimi i Planit 
të Punës së këtij komisioni, i cili pasyqron çeshtjet materiale të kompanisë dhe menaxhimin e tyre të duhur. 
Ky komision ka gjithashtu detyrat e mëposhtme.  
• Propozimi, hartimi dhe miratimi i politikave dhe procedurave të Komisionit të Përgjegjësisë Sociale
• Vlerësimi dhe vendosja mbi projektet e Komisionit të Përgjegjësisë Sociale 
• Përgatitja e Raportit Vjetor të Qëndrueshmërise 
• Përgatitja e publikimeve të tjera
• Përfshirja me Komunitetin Vendor përmes mekanizmit të ankesave 
• Pjesëmarrja aktive në rrjetet Shqiptare të Përgjegjësisë Sociale të Kompanive përmes seminareve dhe 

aktiviteteve 

Këtë vit ANTEA u fokusua më shumë në krijimin e kritereve të Grupit TITTAN për sigurimin e deklarimeve 
jo financiare, dhe përdorimin sa më shumë të Qasjes Globale Sektoriale të TITAN, për të forcuar shpalosjet 
e Raportit Vjetor 2017.

Kjo ambicie kërkonte përafrimin me dhjetë parimet e Kombeve të Bashkuara, Dhjetë parime globale 
Kompakte, si kritere për komunikimin mbi përparimin në fushat e Performancës Sociale, dhe forcimin 
e kritereve të raportimit dhe narracionit në këtë Raport për aderimin në Udhëzimet e WBCSD / CSI për 
Shëndetin dhe Sigurinë dhe Performancën e Mjedisit. Tashmë, Udhëzimi CSI (Qasja sektoriale), si kriter, 
është ilustruar në standardet e raportimit të TITAN për vitin 2017.
Fushëveprimi dhe metodologjia e Sigurimit nga ekspertët e Grant Thornton është përshkruar më në detaje 
brenda Letër Garancie (raport i pavarur i sigurimit të kufizuar), i cili paraqitet në vijim, si pjesë e pandashme 
e këtij Raporti.
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•	 Mungon:	Një punonjës që mungon nga puna
•	 Stazh	pune: Një formë e Arsimit dhe Formimit 

Fillestar Profesional
•	 Çmim	dhe/ose	njohje: Çmime ose vlerësime të 

tjera, ose njohje, akorduar ANTEA-s.
•	 Fëmijë: Referenca në Konventën 138 të ONP-së.
•	 Kontraktor: Një kompani ose një individ, i cili 

nuk është një punonjës i drejtpërdrejtë i TITAN-
it, dhe i kontraktuar për të kryer punime të 
specifikuara.

•	 Nënkontraktues: Një kompani ose një individ, 
i cili nuk është një punonjës i drejtpërdrejtë 
i TITAN-it, por është angazhuar nga një 
Kontraktues për të kryer një punë specifike.

•	 Furnitor: Një person ose organizatë që ofron 
mallra ose shërbime.

•	 Furnitorët	 lokalë: Furnizuesit konsiderohen 
lokalë kur ato ofrojnë mallra ose shërbime për 
kompaninë brenda një hapësire të kufizuar të 
zonës gjeografike.

•	 Palë	të	treta: Cdo person që nuk kategorizohet 
si punonjës i drejtpërdrejtë, ose Kontraktues / 
Nënkontraktues.

•	 Donacionet	dhe	/	ose	investimet	në	komunitet: 
Investime vullnetare në komunitet.

•	 Punonjësit: Një i punësuar është një individ i 
cili, sipas ligjit ose praktikave nacionale, njihet si 
punonjës i organizatës raportuese.

•	 Kategoritë	e	Punonjësve: Një kategorizim ose 
ndarje e punonjësve sipas nivelit dhe funksionit.

•	 Qarkullimi	i	punonjësve: Numri i punonjësve që 
largohen nga organizata në mënyrë vullnetare, 
ose për shkak të largimit nga puna, pensionit 
ose vdekjes në shërbim.

•	 Punonjës	Lokal: Individ i cili është i punësuar 
dhe jeton në të njëjtin vend me objektin.

•	 Komuniteti	Lokal: Individë ose grup individësh 
që jetojnë dhe / ose punojnë në çdo fushë që 
preken ekonomikisht, shoqërisht, mjedisor, 
si pozitivisht, ashtu edhe negativisht nga 
funksionimi i objektit.

•	 Palët	e	interesit: Individë ose grup njerëzish që 
kanë interes për ndonjë vendim ose veprimtari 
të një operacioni.

Shtojca

Shtojcat
Përmbledhja e termave bazë
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Raporti Vjetor i Integruar 2018

2016 2017 2018 SDGs	&	Targetet kodet	
TITAN

1.	BU	Performanca	e	të	gjitha	veprimtarive	ak.	për	Qasjen	sektoriale	të	miratuar	nga	TITAN	Group

Impakti	Lokal
Ndikimi	në	burimet	natyrore	të	lëndëve	të	para
Lëndët e para të nxjerra (gjithsej, të lagështa) milion t 1,0 1,6 1,3

SDG 12 
Targeti 12.2

EP01L
Lëndët e para të nxjerra për prodhimin e klinkerit dhe çimentos milion t 1,0 1,6 1,3 EP02L
Lëndët e para të nxjerra për agregate milion t 0,0 0,0 0,0 EP03L

Lëndët e para të konsumuara (gjithsej) milion t 1,0 1,6 1,3
Lëndët e para të konsumuara për prodhimin e klinkerit dhe 
çimentos (të thatë)

milion t 0,9 1,6 1,3 EP04L

Lëndët e para të konsumuara për përzierje të gatshme, llaç të 
thatë dhe prodhim blloku (2) (të lagësht) milion t 0,0 0,0 0,0 EP05L

Mbeturinat e ricikluara nga jashtë (gjithsej, të lagështa) t 12.992 313 110
SDG 12 
Targete 

12.4 and 12.5

EP06L
Të ricikluara t 3 13 110
Të ripërdorura t 9.682 301 0
Të rikuperuara t 3.308 0 0

Ndikimi	në	burimet	ujore
Konsumi i ujit (total) milion m3 0,2 0,2 0,2

SDG 6 Targete 
6.3, 6.4 and 6.5

EP07L
Tërheqja e ujit (total, nga burimi) milion m3 0,2 0,2 0,2 EP08L
Ujëra nëntokësor milion m3 0,2 0,2 0,2
Ujëra nga bashkia milion m3 0,0 0,0 0,0
Ujë Shiu milion m3 0,0 0,0 0,0
Ujëra sipërfaqeje milion m3 0,0 0,0 0,0
Ujëra guroreje të përdorur (nga zierja i guroreve) milion m3 0,0 0,0 0,0
Ujë oqeani ose deti milion m3 0,0 0,0 0,0
Ujë i mbeturinave milion m3 0,0 0,0 0,0
Shkarkim ujrash (total, në destinacion) milion m3 0,0 0,0 0,0 EP09L
Sipërfaqësor (lumi, liqeni) milion m3 0,0 0,0 0,0
Oqean ose det milion m3 0,0 0,0 0,0
Trajtimi jashtë sitit milion m3 0,0 0,0 0,0
Ndikimi	në	biodiversitetin	dhe	administrimin	e	tokës
Kantier guroresh aktive me çështje të biodiversitetit  (3,5) 0 0 0

SDG 15 
Targete 

15.3, 15.4,15.5, 
15.9 and 15.a

EP10L
Kantier guroresh aktive me plane për menaxhimin e biodiveristetit  (4,5) 0 0 0 EP11L
Kantier guroresh aktive me plane për menaxhimin e biodiveristetit % 0,0 0,0 0,0 EP12L
Kantier me plan per angazhimin ne komunitet % 100,0 100,0 100,0 EP13L
Kantier me plan rehabilitimi për guroren (5) % 100,0 100,0 100,0 EP14L
Gurore aktive (në pronësi të plotë) me ISO14001 ose të ngjashme % 100,0 100,0 100,0 EP15L
Karburantet	dhe	energjia
Ndikimi	në	burimet	e	energjisë
Konsumi i energjisë termike (total) TJ 1.680 2.852 2.419 SDG 7 

Targeti 7.2
EP16L

Konsumi i energjisë elektrike (total) TJ 222 352 315 EP17L
2.	BU	performanca	e	farbikës	së	çimentos,	dhe	guroreve	ngjitur	që	lidhen	me	të,	sipas	Përqasjes	Sektorale	adoptuar	nga		TITAN	Group

Ndryshimet	klimaterike
Fenomeni	Serë	dhe	Emetimet	e	Gazit	
Emetimet specifike të drejtpërdrejta bruto të CO2 kg/t 636,7 672,1 637,0

SDG 9 
Target 9.4

EP18L
Emetimet specifike neto direkte të CO2 kg/t 636,7 670,7 635,8 EP19L
Emetimet indirekte të CO2 (total)(6) milion t 0,0 0,0 0,0 EP20L

Shtojcat  A1
Performanca Mjedisore
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2016 2017 2018 SDGs	&	Targets TITAN 
Codes

Karburantet	alternative	dhe	materialet
Shkalla alternative e zëvendësimit të karburantit %NxehtësiBazë 0,0 0,5 0,6

SDG 7 
Targets 7.2, 7.3 

and 7.a

SDG 12 
Target 12.2

EP21L
Biomasa në përzierjen e karburantit %NxehtësiBazë 0,0 0,0 0,0 EP22L
Raporti i klinkerit ndaj çimentos 0,737 0,777 0,764 EP23L
Impakti	ndaj	burimeve	të	energjisë
Konsumi i energjisë termike
Fabrikat e çimentos dhe mullinjtë bluarës  dhe guroret bashkëngjitur TJ 1.680 2.852 2.419 EP24L
Konsumi i karburanteve alternative (total) t 0 534 673 EP25L
Konsumi i energjisë elektrike (total)
Fabrikat e çimentos dhe guroret e bashkangjitura GWh 61,7 97,9 87,464 EP26L
Impakti	lokal
Ndikimi	në	burimet	natyrore	të	lëndëve	të	para
Konsumi i materialeve (gjithsej, i thatë)

SDG 12 
Target 12.2

EP27L
Konsumi i lëndëve të para të nxjerra (natyrale) (të thata) milion t 0,9 1,6 1,3
Konsumi i lëndëve të para alternative (i thatë) milion t 0,0 0,0 0,0
Zëvendësimi i lëndëve të para alternative (klinker & çimento) %Thatë 0,8 1,3 1,2 EP28L
Impakti	në	burimet	ujore

Konsumi i ujit (total)  milion m3 0,2 0,2 0,2 SDG 6 Targets 
6.4 and 6.5 EP29L

Emetime	të	tjera	në	atmosferë
Matja e vazhdueshme e shkallës së mbulimit % 100,0 100,0 100,0 SDG 3 

Target 3.9

SDG 9 
Target 9.4

EP30L
Emetimet specifike të pluhurit g/tKlinker 1,9 2,3 4,2 EP31L
Emetimet specifike të NOx g/tKlinker 752,7 804,0 779,1 EP32L
Emetimet specifike të SOx g/tKlinker 23,2 31,5 42,0 EP33L

3.BU	Shpalosje	të	hollësishme	në	lidhje	me	materialet,	karburantet	dhe	mbeturinat,	të	gjitha	aktivitetet

Ndikimi	në	karburantet	dhe	burimet	e	energjisë
Përzierje e karburantit, konsumi i energjisë për klinker & prodhimin e çimentos %Nxehtësi Bazë 100,0 100,0 100,0

SDG 7 
Target 7.2

SDG 12 
Target 12.2

EP34L

Karburantet fosile konvencionale %Nxehtësi Bazë 100,0 99,5 99,4 EP35L
Qymyri, anthraciti dhe qymyri i mbeturinave %Nxehtësi Bazë

Koksi i benzinës %Nxehtësi Bazë 80,1 80,9 72,7
Linjite %Nxehtësi Bazë

Karburant tjetër fosil i ngurtë %Nxehtësi Bazë 19,4 18,2 26,3
Gas natural %Nxehtësi Bazë

Karburant i rëndë (ultra) %Nxehtësi Bazë 0,5 0,4 0,4
Vaj Nafte %Nxehtësi Bazë 0,0 0,1 0,0
Benzinë, LPG (gaz i lëngshëm i naftës ose gaz i lëngshëm i propanit) %Nxehtësi Bazë

Karburantet alternative fosile dhe të përziera %Nxehtësi Bazë 0,0 0,5 0,6
Goma %Nxehtësi Bazë

RDF përfshirë plastikën %Nxehtësi Bazë

Pluhur i ngopur i sharrës %Nxehtësi Bazë

Mbeturinat e përziera industriale %Nxehtësi Bazë 0,0 0,5 0,6 EP36L
Mbeturinat e tjera të bazuara në fosile dhe të përziera (të ngurta) %Nxehtësi Bazë

Karburantet alternative fosile dhe të përziera %Nxehtësi Bazë 0,0 0,0 0,0
Llumrat e ujërave të zeza të thata %Nxehtësi Bazë

Dru, pluhur i pangopur i sharrës %Nxehtësi Bazë

Mbeturinat bujqësore, organike, qymyr %Nxehtësi Bazë

Të tjera %Nxehtësi Bazë
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Raporti Vjetor i Integruar 2018

2016 2017 2018 SDGs	&	Targetet kodet	
TITAN

Menaxhimi	i	mbetjeve
Hedhja e mbetjeve (gjithsej, e lagësht) t 13.048 556 242

SDG 12 
Targets 12.4 

and 12.5

EP38L
Hedhja e mbetjeve, zbërthehet sipas destinacionit-
përdorimit (e lagësht)

%By mass 100,0 100,0 100,0 EP39L

Ri-përdorim %By mass 74,2 54,1 0,0
Riciklim %By mass 0,0 2,3 45,6
Rikuperime (përfshirë rikuperimin e energjisë) %By mass 25,4 0,0 0,0
Djegie %By mass 0,0 0,0 0,0
Landfille %By mass 0,4 10,2 22,5
Të tjera (përfshirë magazinimi) %By mass 0,0 33,4 32,0

4.Investimet	e	BU	për	mjedisin,	të	gjitha	aktivitetet

Shpenzimet mjedisore në të gjitha aktivitetet  milion € 0,3 0,2 0,2

SDG 7 
Target 7.b

SDG 9 
Target 9.4

EP40L
Menaxhimi i mjedisit  milion € 0,2 0,2 0,1
Ripyllëzimi  milion € 0,0 0,0 0,0
Rehabilitimi  milion € 0,0 0,0 0,0
Trajnimi mjedisor dhe ndërtimi i vetëdijes  milion € 0,0 0,0 0,0
Aplikimi i teknologjive miqësore ndaj mjedisit  milion € 0,0 0,0 0,0
Menaxhimi i mbetjeve  milion € 0,0 0,0 0,0

Shënime

1. Gurore aktive brenda, që përmbajnë ose ngjitur me zonat e përcaktuara për vlerën e tyre të lartë të biodiversitetit.
2. Vende me vlerë të lartë biodiversiteti ku planet për menaxhimin e biodiversitetit zbatohen në mënyrë aktive.
3. Mbulimi përfshin të dy guroret e bashkangjitura në fabrikat e çimentos dhe guroret për prodhimin e agregateve.
4. Emetimet e drejtpërdrejta të CO2 lidhen me emetimet e lëshuara për prodhimin e energjisë elektrike të konsumuar në pajisjet e 

TITAN. Për llogaritjen e tyre, ne përdorim faktorët e emetimit të siguruar nga furnizuesi i energjisë elektrike ose të dhëna të tjera 
në dispozicion të publikut. Nëse nuk ka të dhëna të tilla në dispozicion, përdoren të dhënat më të fundit të siguruara nga CSI.
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2016 2017 2018 SDGs	&	Targetet kodet	TITAN

Shëndeti	dhe	siguria

Të	gjitha	aktivitetet	e	performancës.	për	Qasjen	Sektoriale	Globale	të	TITAN
Fatalitete të punonjesvë 0 0 0

SDG 3;
Target 3.6

SDG 8;
Target 8.8

SP01L
Shkalla e vdekshmërisë së punonjësve 0 0 0,00 SP02L
Fatalitete e kontraktuesve 0 0 0 SP03L

Fatalitete e palëve të treta 0 0 0 SP04L
Koha e humbur nga lendimet e punonjësve (LTIs) 0 2 1 SP05L
Shkalla e frekuencës së lëndimeve të humbura të punonjësve (LTIFR) 0,00 5,41 2,90 SP06L
Ditë pune të humbura nga punonjësit 0 188  3   SP07L
Shkalla e ashpërsisë së dëmtimeve të kohës së humbur të punonjësve 0 508,10 8,70 SP08L
Dëmtimet e kontraktorëve dhe koha e humbur (LTIs) 0 1 1 SP09L
Shkalla e frekuencës nga dëmtimet e kontraktorëve  dhe koha 
e humbur (LTIFR) 0 2,02 2,13 SP10L

Të	gjithë	treguesit	kryesorë	të	performancës	së	aktiviteteve
Mungesat përafërsisht  (1) 40 33  38   SP11L
Orët e trajnimit mbi shëndetin dhe sigurinë për punonjës 17,7 18,6 18,9 SP12L

Punësimi

Numri i punonjësve deri në 31 Dhjetor 201 193 195

SDG 5;
Targets: 5.1, 5.4, 

and 5.5

SDG 8;
Targets: 8.5, 8.6, 

and 8.8

SDG 10;
Target 10.3

SP13L
Femra 26 19  21   
Meshkuj 175 174 174
Qarkullimi i punonjësve (%) 10% 16% 9,23% SP14L
Punonjës të ngelur 20 30 18 SP15L
Punësime të reja (%) 10% 11% 10,26% SP16L
Punësime të reja 21 22 20 SP17L
Punësime të reja për grupmoshë SP18L
Poshtë 30 9 14 13
Midis 30-50 12 6 7
Mbi 50 0 2 0
Punësime të reja sipas gjinisë SP19L
Femra 7 3 4
Meshkuj 14 19 16
Punësimi mesatar 200 196 194 SP20L
Punonjësit sipas llojit SP21L
Kohë të Plotë 199 195 193
Kohë të Pjeshme 1 1 1
Të Përkohshëm 0 0 0
Punonjës sipas kategorisë SP22L
Menaxher 24 22 25
Senior Menaxher 4 8 8
Administratë/teknik 69 61 62
Nivel mesatar kualifikimi/të pa kualifikuar 103 104 99
Punonjësit sipas gjinisë
Femra 26 22 20
Meshkuj 174 174 174 

Shtojcat A2
Indeksi i Performancës Sociale

(1) Shifrat e raportuara të “Gati Aksidentet” janë shifrat totale për punonjësit e drejtpërdrejtë dhe kontraktorët. Kjo është e qartë për të gjithë të përfshirë 
në Performancën Sociale, dhe në lidhje me Udhëzimin e fundit të rishikuar dhe të komunikuar nga Departamenti i Korporatave të Grupit për SH&S.
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2016 2017 2018 SDGs	&	Targetet kodet	TITAN

Punësimi

Përqindja e grave të punësuara  (%) 13% 11% 10,31%
SDG 5; Targeti: 5.1, 

5.4, and 5.5
SDG 8; Targeti: 8.5, 

8.6, and 8.8
SDG 10; Targeti 10.3

SP24L
Përqindja e grave në administratë  (%) 14% 10% 9,09% SP25L
Përqindja e grave në administratën e lartë menaxheriale  (%) 0% 25% 25,00% SP26L
Punonjësit nga komuniteti lokal (%) 43% 44% 45,36% SP27L
Punonjësit e sindikatës (%) 29% 49% 41,54% SP28L

Zhvillimi	i	njerëzve

Investim trainimi për punonjës (Euros) 566 353 359

SDG 4;
Targets: 4.3, 4.4, 

and 4.5

SDG 5;
Targets: 5.1, 

and 5.5

SDG 8;
Target 8.5

SDG 10;
Targets: 10.2, 

and 10.3

SDG 16;
Target 16.5

SP29L
Investim trajnimi për gjini (Euros) 113.199 75.438 73.192 SP30L
Femra 14.091 11.277 16.594
Meshkruj 99.108 64.161 56.599
Punonjës të trajnuar 200 214 204 SP31L
Pjesa e punonjësve të trajnuar (% në forcëpune) 100% 109% 105% SP32L
Pjesa e punonjësve femra të trajnuar (% në total të trajnuar) 14% 11% 10,78% SP33L
Punonjësit e trajnuar për kategori SP34L
Menaxher 24 24 27
Menaxher të lartë 5 8 8
Administratë/teknikë 79 74 72
Mesatarisht të trajnuar/të pa trajnuar 92 108 97
Punonjësit e trajnuar për grupmoshë SP35L
Nën 30 62 57 52
Midis 30-50 119 132 127
Mbi 50 19 25 25
Orët e trajnimit 10.046 10.538 7.190 SP36L
Mesatarja e orëve të trajnimit për punetor & ndarja për gjini 50 54 37 SP37L
Mesatarja e Femrave 31 34 53
Mesatarja e Meshkujve 53 56 35
Orari i trajnimit për lëndë SP38L
Mjedisi: sistemet e kujdesit dhe menaxhimit 227 187 262
Gjuhë të huaja 1.680 452 0
Shëndeti dhe siguria 3.523 3.619 3.675
Të drejtat e njeriut 19 199 289
Aftësitë drejtuese dhe menaxheriale 1.882 1.878 936
Aftësi jo-teknike dhe specializimi 288 644 937
Të tjera 88 0 27
Siguria 0 0 75
Njohuri teknike dhe kompetencë thelbësore 2.320 3.539 830
Kodi i Sjelljes i Grupit TITAN 19 20 159

Zhvillimi	i	njerëzve

Donacione (Euro) 50.773 103.076 119.268 SDG 2; Targeti 2.1, and 2.3
SDG 4; Targeti: 4.3, and 4.4
SDG 8; Targeti: 8.5, and 8.6
SDG 9; Targeti: 9.1, and 9.5
SDG 11; Targeti 11.4
SDG 16; Targeti 16.5
SDG 17; Targeti 17.17

SP39L
Donacione në para (Euro) 35.776 82.038 100.324 SP40L
Donatione në materiale (Euros) 14.997 21.038 18.944 SP41L
Praktika pune 5 16 5 SP42L
Punë të reja në nivelin e hyrjes nga praktikat / praktikantët 1 1 1 SP43L
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Shtojcat A3
10 Parimet e Indeksit të Rishikimit të Progresit të UNMC

Parimet	e	lidhura	me	UNGC Angazhimet	tona Referenca	në	vitin	2018	ANTEA
Raporti	Vjetor	i	Integruar

Zona	e	UNGC:	Të	drejtat	e	njeriut
Parimi 1: Bizneset duhet të 
mbështesin dhe respektojnë 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut 
të shpallur ndërkombëtarisht në 
fushën e ndikimit të tyre.

a. TITAN Vlerat e Korporatës
b. TITAN Group Kodi I Sjelljes
c. TITAN Group Politikat e CSR
d. TITAN Group Kodi I Sjelljes për 
Prokurimet
e. Politika dhe udhëzimet për 
shëndetin dhe sigurinë në punë
f. Politika kundër ryshfetit dhe 
korrupsionit të grupit TITAN
g. SA 8000

RISHIKIMI STRATEGJIK DHE VLERËSIMI I CËSHTJEVE 
MATERIALE: Historia e Afatit kohor, vlerat TITAN, Politika CSR 
e Grupit TITAN, Çështjet materiale, Qëndrueshmëria përmes 
sistemeve tona të çertifikuara, Fokusimi i ANTEA në çështjet 
Materiale dhe SDG-së
SHËNDETI DHE SIGURIA: Shëndetësia dhe Siguria në Punë 
dhe PK KPI (SP01L-SP12L).
ZHVILLIMI I NJERËZVE: PK KPI (SP13L-SP38L).ANGAZHIME 
ME KOMUNITET LOKALE: SP KPIs (SP39L-SP43L).
TË DREJTAT NJERZORE: Kodi I Sjelljes, Politikat dhe 
Procedurat, SA 8000, TITAN Group Kodi I Sjelljes për 
Prokurorimet, Qeverisja brenda ANTEA, TITAN Group A 
Politika kundër ryshfetit dhe korrupsionit, Këshilli Europian I 
Investitorëve, Rrjeti CSR I Kosovës
ANEKS:Indeksi i Performancës Mjedisore të KPI-ve (EPKPI), dhe 
Indeksi i Performancës Sociale të PKI-ve (PSKP-të). Indeksi i PS 
KPI përfshin PKI-të për Shëndet dhe Siguri.

Parimi 2: Biznesi duhet të sigurojë 
që ata nuk janë bashkëpunëtorë 
në shkeljet e të drejtave të njeriut.

Zona	e	UNGC:	Standardet	e	Punës
Parimi 3: Bizneset duhet të 
mbështesin lirinë e shoqërimit 
dhe njohjen efektive të së drejtës 
për negociata kolektive;

a. TITAN Vlerat e Korporatës
b. TITAN Group Kodi I Sjelljes
c. TITAN Group Politikat e CSR
d. TITAN Group Kodi I Sjelljes për 
Prokurimet
e.Politika e Shëndetit dhe Sigurisë 
në Punë dhe udhëzimet e TITAN
f. TITAN Group Politika kundër 
ryshfetit dhe korrupsionit
g. OHSAS 18001 
h. SA 8000

SHQYRTIMI STRATEGJIK: Historia e Afatit kohor, vlerat 
TITAN, Politika CSR e Grupit TITAN, Çështjet materiale, 
Qëndrueshmëria përmes sistemeve tona të çertifikuara, 
Fokusimi i ANTEA në çështjet Materiale dhe SDG-së , 
Performanca jo-financiare, 
Shëndeti dhe Siguria: TITAN Group Udhëzimet mbi 
Shëndetin dhe Sigurinë sipas OHSAS 18001, dhe SP KPIs 
(SP01L-SP12L).
ZHVILLIMI I NJERËZVE: Të drejtat e Njeriut, Çështje mbi 
Punësimin dhe  të Drejta të Barabart, Shoqata Tregtare, SA 
8000, Edukim I Vazhdueshëm, Përfitimet e Punonjësve, Kodi 
I Sjelljes së Grupit
ANGAZHIME ME KOMUNITET LOKALE: Palët e interesit 
dhe angazhimi ynë, PK KPI (SP13L-SP43L).
ANEKS: Indeksi i Performancës Sociale të KPI (PK KPI). 
Indeksi i PS KPI përfshin PKI-të për Shëndet dhe Siguri.

Parimi 4: Bizneset duhet të 
mbështesin eleminimin e të gjitha 
formave të punës së detyruar dhe 
të detyrueshme
Parimi 5: duhet të mbështesë 
heqjen efektive të punës së 
fëmijëve
Parimi 6: Bizneset duhet të 
mbështesin eleminimin e 
diskriminimit në lidhje me 
punësimin dhe profesionin

Zona	e	UNGC:	Mjedisi
Parimi 7: Bizneset duhet të 
mbështesin një qasje paraprake 
ndaj sfidave mjedisore

a. TITAN Vlerat e Korporatës
b. TITAN Group Kodi I Sjelljes
c. TITAN Group Politikat e CSR
d. TITAN Group Politikat për 
Mjedisin
e. ISO 14001
f. Leja  IPPC 

SHQYRTIMI STRATEGJIK & VLERSIMI I  ÇËSHTJEVE 
MATERIALE: Historia e Afatit kohor, vlerat TITAN, Politika CSR 
e Grupit TITAN, Çështjet materiale, Qëndrueshmëria përmes 
sistemeve tona të çertifikuara, Fokusimi i ANTEA në çështjet 
Materiale dhe SDG-së , Performanca jo-financiare, PIKAT 
KRYESORE TË PERFORMANCËS: Performanca jo-financiare
PERFORMANCA MJEDISORE: ISO 14001, IPPC dhe EP KPIs 
(EP01L-EP40L).
ANGAZHIME ME KOMUNITET LOKALE: Rritja e 
ndërgjegjësimit përmes Edukimit Mjedisor duke mbjellë pemë 
për Ditën e Tokës, dhe PS KPI (SP13L-SP43L).ANEKS: Indeksi i 
Performancës Mjedisi i KPI (EP KPI) dhe Indeksi i Performancës 
Sociale të PKI (PS KPIs). Indeksi i PS KPI përfshin PKI-të për 
Shëndet dhe Siguri.

Parimi 8: Bizneset duhet 
të ndërmarrin nisma për të 
promovuar një përgjegjësi më të 
madhe mjedisore
Parimi 9: Bizneset duhet të 
inkurajojnë zhvillimin dhe 
shpërndarjen e teknologjive 
miqësore me mjedisin

Zona	e	UNGC:	Anti-korrupsion
Parimi 10: Bizneset duhet të 
punojnë kundër korrupsionit në 
të gjitha format e tij, përfshirë 
zhvatjen dhe ryshfetin

a. TITAN Vlerat e Korporatës
b. TITAN Group Kodi I Sjelljes
c. TITAN Group Politikat e CSR
d. TITAN Group Kodi I Sjelljes për 
Prokurimet
e. . TITAN Group Politika kundër 
ryshfetit dhe korrupsionit

SHQYRTIMI STRATEGJIK:  Historia e kohezgjatjes, 
Vlerat e TITAN, Politika CSR e Grupit TITAN, Cështjet 
Materiale, Fokusi i ANTEA në Cështjet Materiale dhe SDG,
KONTRIBUTI YNË NË: Pjesëmarrja & Anëtarësimet në 
Shoqatat Shqiptare.
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