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I. Fjala e Drejtorit të Përgjithshëm

Të nderuar Grupe te interesit,
Mirë se vini në Raportin e parë te Përgjegjshmërisë Sociale të Korporatës
dhe Qëndrueshmërisë së ANTEA-s. Ky raport, i cili thekson performancën
financiare, mjedisore, sociale dhe qeverisjen e kompanisë sonë në vitin
2014 , përkon edhe me vitin e pestë të veprimtarisë tone. Në të njëjtën
kohë, ky është raporti i parë i audituar në Shqipëri në përputhje me Iniciativën Globale të Raportimit (IGR) G3.1 Standard 1 mbi raportimin e
qëndrueshmërisë. Raporti thekson përkushtimin tonë ndaj parimeve të
Përgjegjësisë Sociale të Korporatave dhe dëshirën tonë për të kontribuar
në përmirësimin e mjedisit te biznesit në Shqipëri duke ndjekur dhe duke
përdorur standardet më të larta ndërkombëtare dhe praktikat më të mira.
Kjo nuk është hera e parë që ANTEA është një pionier në zbatimin e Përgjegjësisë Sociale të Korporatës në Shqipëri. Kompania është vlerësuar gjatë fazës së ndërtimit dhe operimit të saj nga institucionet ndërkombëtare si një rast studimi për aplikimin e praktikave më të mira në industrinë e
rëndë, duke treguar respekt per mjedisin, duke krijuar një vend pune modern, dhe ne kete menyre
duke krijuar premisat qe Shqipëria të tërheqë investime cilesore. Për të përmendur vetëm disa: Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social për fabriken dhe guroret, si dhe rehabilitimi i mëpasshem i guroreve, eshte permendur dhe referuar si nje rast studimi nga Këshilli Botëror i Biznesit për Zhvillim të
Qëndrueshëm; Sistemi i shëndetit dhe sigurisë i aplikuar gjatë fazës së ndërtimit si dhe kushtet e
punës të krijuara ne vijim janë përmendur nga Korporata Financiare Ndërkombëtare si një zbatim
shembullore i Standardit të Performancës 2 mbi Kushtet e Punes; ANTEA është e para kompani në
Shqipëri që ka zbatuar Standardin Përgjegjshmërisë Sociale 8000, standard i cili ofron një sistem të
auditueshëm duke përcaktuar kërkesa vullnetare që duhet të plotësohen në vendin e punës nga
punëdhënësit, të drejtat e punëtorëve, kushtet e punës dhe sistemet e menaxhimit.
Në terma financiarë, fitimi perpara interesit, tatimit dhe amortizimit (EBITDA) në vitin 2014 u rrit me 8%
në krahasim me vitin 2013. Edhe pse ky ishte fitimi më i mire në pesë vitet e veprimtarisë se kompanise,
ANTEA akoma nuk ka arritur te gjeneroj nje përfitim për aksionerët e saj, duke regjistruar nje humbje
prej 0.8 milion euro. Arsyet që ndikojnë në performancën e dobët financiare të kompanisë jane te
shumta, duke përfshirë ketu ndër të tjera: situatën ekonomike në rajon dhe në Shqipëri, e veçanerisht
qëndrimin e autoriteteve për mos lëshimin e lejeve të ndërtimit per pjesën më të madhe të vitit 2014
cka ka rezultuar në reduktimin e kërkesës së brendshme të çimentos me 50% krahasuar me kulmin e
saj historik; barra e rëndë e taksave indirekte (akciza dhe taksa e karbonit) te aplikuara mbi lëndët
djegëse qe prej vitit 2012, rast ky i pa precedent per vendet e BE, qe së bashku me infrastrukturën
e dobët portuale të vendit, kanë rritur kostot tona te prodhimit dhe shpërndarjes, duke kompromentuar keshtu konkurrencën tonë në tregjet ndërkombëtare dhe zvogëlimin total te eksporteve tona.
Pamvaresisht të gjitha ketyre pengesave, kompania ka eksportuar mbi 50% të prodhimit të saj dhe
ka gjeneruar rreth 18 milionë euro të ardhura nga eksportet.
Në këtë mjedis të vështirë ekonomik, kompania nuk e ka zvogëluar buxhetin e saj për përmirësimin e
performancës mjedisore, aktivitetet e lidhura me shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës, zhvillimin
e personelit të saj, kontributin në komunitetet lokale në para dhe në natyrë duke zbutur shqetësimet
sociale të këtyre komuniteteve. Për më tepër angazhimet tona në fusha të caktuara tejkalojnë kërkesat e standardeve kombëtare apo dhe atyre evropiane. Si shembull për performancën mjedisore,
kompania ka investuar rreth 0.6 milionë euro në instalimin a një sistemi reduktimi jo katalitik (SNCR)
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me qëllim permiresimin e kapacitetit te saj për të ulur nivelet e emetimeve të NOx. Investimi është
kryer si pjesë e angazhimit tone ndaj aksionerëve tanë, pamvarësisht faktit se emetimet aktuale janë
nën kufijte aktual të imponuar nga legjislacioni kombëtare. Në vitin 2014, ne përditësuam studimin
e shpërndarjes së emetimeve tona, i cili modelon impaktin e emetimeve tona në mjedisn rreth fabrikes, dhe kalibruam modelin tonë për matjen dhe monitorimin e vazhdueshëm të cilësisë së ajrit të
ambientit. ANTEA eshte e vetmja kompani në Shqipëri që raporton cdo vit vullnetarisht elementet
ndotës sipas Protokollit të Kievit per Regjistrin e Ndotësve dhe Regjistrin e Transferimit (PRTR) 3, një
protokoll i nënshkruar nga 36 vende dhe BE, me qellim krijimin e regjistrave publik të ndotësve për
objektet industrialë dhe burime të tjera, duke bere qe te “rritet aksesi ndaj informacionit nëpërmjet
krijimit të regjistrave mbarëkombëtare të ndotësve dhe transferimit (PRTRs). “
Në fushën e shëndetit dhe sigurisë, i cili është prioriteti yne paresor, kompania vazhdoi përmirësimin
e kultures se sigurisë së punonjësve dhe nënkontraktorëve të saj përmes përmirësimit te sigurisë se
instalimeve, me trajnime të vazhdueshme për punonjësit dhe nënkontraktorët tanë, duke rishikuar
dhe përmirësuar ne menyre te vazhdueshme procedurat tona dhe udhëzimet e punës, si dhe permes kryerjes se auditimeve e kontrolleve të shumta ne terren. Kompania festoi 1.000 ditë pa dëmtime (LTI) gjate aktivitetit te saj operacional më 14 nëntor. Duke pasur parasysh faktin se ne fabrike
angazhohen dhe punojne vazhdimisht rreth 200 të punësuar dhe mbi 200 nënkontraktorë sikurse
ka nënkontraktorë te shumtë që punojnë për ANTEA-n jashtë impiantit, sikurse jane shoferët, kjo performance përkthehet në mbi një milion orë pune.
Në të njëjtën kohë, ne kemi vazhduar duke investuar në zhvillimin e aftësive të personelit tonë nëpërmjet trajnimeve dhe dhënies se përfitimeve monetare dhe jo monetare që tejkalojnë në mënyrë të
konsiderueshme mesataret kombëtare dhe ato të industrisë. Implementimi ynë vullnetar i Standardit
te Përgjegjshmërisë Sociale 8000 dhe politikave të Burimeve Njerëzore të Titan Group, na udhëheqin
në zbatimin e procedurave dhe politikave të cilat sigurojnë një mjedis të favorshëm të punës në
përputhje me parimet e Organizatës Ndërkombëtare të Punës dhe normave të OKB-së mbi të drejtat
e njeriut.
Ne angazhohemi sinqerisht ne marrdhenie me komunitetet lokale dhe mirekuptojme shqetësimet e
tyre. Ne përpiqemi për të përmirësuar cilësinë e ndërveprimit tonë me ta, duke u siguruar informacion në lidhje me politikat dhe operacionet tona në mënyrë transparente dhe vullnetare. Edhe pse
përgjegjësia jonë sociale ka të bëjë me nderrrmarjen e veprimeve për të menaxhuar ndikimin tonë
në shoqëri dhe mjedis, kompania ka kontribuar vullnetarisht në komunitetet lokale si ne para dhe
në natyrë, ne nje vlere që vetem per vitin 2014, e tejkalon shumen prej 309,486 EUR. Këto kontribute
kanë mbështetur projekte për përmirësimin e shkollave dhe rrugëve lokale , për të përmirësimin e
kushteve te strehimit për familjet ne nevoje në zonat lokale, subvencione për njësite vendore, bursa
studimi etj. Është e rëndësishme që në kësi veprimtarish apo projektesh të mbështetura nga ANTEA,
popullsia lokale te marri pjesë simbolikisht duke kontribuar qofte ne para apo me punën e tyre
personale.
Ne inkurajojmë vullnetarizmin midis punonjësve tanë, të cilët kanë marrë pjesë në aktivitete të
ndryshme sic jane mbjellje pemësh, dhurim gjaku, pastrim te hapësirave publike, promovimi i sigurisë dhe ndërgjegjësimit për mjedisin midis palëve të interesuara etj. Së fundi, ne në mënyrë aktive
promovojmë konceptin e Përgjegjësisë Sociale të Korporatave ne vend, permes iniciatives, se bashku me kompani te tjera shqiptare në vend , per krijimin e Rrjetit te CSR të Shqipërisë, një organizatë
jo-fitimprurëse e cila kryesohet nga ANTEA dhe organizon ngjarje të ndryshme së bashku me institucionet ndërkombëtare dhe Qeverinë, duke besuar se përgjegjësia e korporatave rrit ndërveprimin
midis kompanive dhe shoqërisë duke cuar ne përmirësimin e mjedisit te biznesit në vend.
GRI është një organizatë jo-fitimprurëse e cila siguron standardet me te perdorur ndërkombëtarisht mbi
raportimin e qëndrueshmërisë dhe menyren e prezantimit te informacionit shpjegues, duke mundësuar
bizneset dhe qeveritë, shoqërinë civile dhe qytetarët për të marre vendimin e duhur ne informacionet që ka
rëndësi.
2
Standardet e performancës mjedisore dhe të qëndrueshmërisë Sociale përcaktojnë një sërë kërkesash që
duhet te ndiqen nga klientët e IFC, ne ratest kur IFC merr pjesë në investime.
3
PRTRs janë inventarët e ndotjes nga zonat industriale dhe burime të tjera.
1
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II. Rreth ANTEA-s
Profili
ANTEA Cement Sh.a., është një nga investimet më të
mëdha, me standartet më të larta të zbatueshme ne
shqiperi, sa i perket ndertimit dhe operimit, me një vlerë
të përgjithshme që tejkalon shumën prej 200 milion
Euro. Investimi është bërë bashkarisht nga Grupi TITAN,
një kompani greke shumëkombëshe, Korporata Ndërkombëtare e Financave (KNF) e cila është një organizatë e Bankës Botërore, si dhe Banka Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). Fabrika është ndërtuar
nga CBMI Construction Co, një shoqëri kineze në fushën e ndërtimit, e cila, nen mbikqyrjen e grupit inxhinerik
te TITAN, e përfundoi ndërtimin e fabrikes në kohë, brenda buxhetit të parashikuar dhe pa asnjë aksident.
ANTEA Cement ka një kapacitet prodhimi prej 1,5 milion
ton çimentoje në vit dhe 3,300 ton klinker në ditë. Fabrika ndodhet në zonen e Boka e Kuqe, Borizanë, e cila
ndodhet 50 km larg nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë.
Fabrika shërben jo vetëm për të plotesuar kërkesat e tregut vendas në Shqipëri por eksporton gjithashtu klinker
dhe çimento në Egjipt, Mal të Zi, Libi, si dhe në Itali.
Grupi TITAN, shoqëria mëmë e ANTEA Cement është
prodhuese e pavarur, e integruar vertikalisht ne
prodhimin e çimentos dhe materialeve të ndërtimit, e
cila ka më tepër se 110 vjet eksperiencë në këtë industri. Grupi TITAN , me seli qendrore ne Greqi, zoteron nëntë
fabrika çimentoje në vende të ndryshme te botës, si
dhe punëson më tepër se 5,400 njerëz në mbarë botën.

Sasia e përgjithshme
e çimentos së
prodhuar 2010 -2014
Çimento e prodhuar (ton)

2010

761,638
2011

1,040,000
2012

1,062,000
2013

1,098,000
2014

710,000

Produktet

CEM I / 42.5 R

Çimento Portland me përbërësit kryesorë 95 – 100% Klinker dhe
përbërës të tjerë të vegjël 0 – 5% Gips.

CEM II / A-LL 42.5 R

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 R

Çimento Gëlqerore Portland me përbërësit kryesorë 65 - 79% Klinker,
21 – 35% Gëlqerore dhe përbërës plotësues të vegjël 0 – 5% Gips.
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Historiku ynë
2007

2007

2008

2010

ESIA studim i kryer
përpara ndërtimit
të fabrikës

Merret leja per
shfrytëzim minierar

Filloi ndërtimi i
fabrikës

Ndërtimi i fabrikës
përfundon brenda
afatit dhe buxhetit

2011

2010

2013
Prezantohet Rrjetit
shqiptar i PSK-së

2013
ANTEA njihet nga
KNF si praktika më
e mirë për
standartet e punës

2012
Certifikohen të
gjithë sistemet e
menaxhimit

ANTEA njihet nga
Këshilli Botëror i Biznesit
mbi Zhvillimin e
Qëndrueshëm (WBCSD)
si praktika më e mirë për
rehabilitimin e karrierave

Prodhohet klinkeri
i parë

2015
Pesë vjetori i
veprimtarisë së
fabrikës

Vlerat drejtuese të korporatës
Objektivi drejtues i ANTEA Cement eshte të zhvillohet si nje prodhuese e çimentos, duke kombinuar
shpirtin sipërmarrës dhe përsosmërinë operacionale ne respekt te njerëzve, shoqërisë, si dhe mjedisit.
Arritja e këtij objektivi kërkon një kuadër parimesh dhe vlerash të percaktuara, të cilat udhëheqin
veprimtarinë tone të përditshme, si dhe pasqyrojnë përkushtimin tonë ndaj palëve te interesit.
Integriteti
Praktika biznesi etike
Transparencë
Komunikim i hapur
Njohuritë
Rritja e njohurive tona bazë
Mjeshteri në çdo funksion
Persosmeri ne detyrat
kryesore

Vlera për Klientin
Parashikimi i nevojave të klientit
Zgjidhjet inovative
Cilësi e lartë e produkteve dhe
shërbimeve
Permbushja e rezultateve
Vlera e aksionarit
Objektiva te qarta
Standarte te larta

Përmirësim i vazhdueshëm
Organizim i të mësuarit
Vullneti për ndryshim
Avancimi me sfidat
Përgjegjësia Sociale
e Korporatave
Siguria në plan të parë
Zhvillim i qëndrueshëm
Angazhim i palëve të interesit

Menaxhimi i rreziqeve dhe mundësive
Ekipi i ANTEA Cement ne nivel drejtues vlerëson rreziqet sociale, mjedisore, menaxheriale dhe financiare te cilat shoqëria mund t’i hasë në kuadër të sfidave të vendit tonë, rajonit dhe më gjerë. Shoqëria i menaxhon keto rreziqe nëpërmjet:
a. Kontrolleve të Brendshme dhe auditmit të Sistemeve, për të qenë në përputhje me kërkesat
e Sistemeve të Menaxhimit
b. Krijimit të komiteteve të ndryshme në shoqëri, për të adresuar sfida dhe çështje të ndryshme.
c. Trajnimeve mbi Kodin e Sjelljes, për të forcuar masat anti-korrupsion.
ANTEA Cement zbaton një Sistem Menaxhimi të Integruar (SMI), e cila përbëhet nga tre Sisteme
Menaxhimi dhe një Standard, të detajuar si më poshtë:
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• OHSAS 18001 Sistemi i Menaxhimit për Shëndetin & Sigurinë në Punë
• ISO 14001 Sistemi i Menaxhimit për Mjedisin
• ISO 9001 Sistemi i Menaxhimit për Cilësinë
• SA8000 Standardi për Përgjegjshmërinë Sociale
Në vitin 2011 Shoqëria filloi përgatijen e një Sistemi Menaxhimi të Integruar, skenari ideal për çdo
shoqëri që ka sisteme të ndryshme dhe ka si qëllim të integrojë plotësisht të gjitha kërkesat e tjera në
një sistem. Sistemet e Mjedisit, Shëndetit & Sigurisë dhe Cilësisë janë integruar në vitin 2012, ndërsa
SA8000 është përfshirë si pjesë e sistemit një vit më vonë.
Tek ANTEA Cement, ne kemi Bordet dhe Komitetet e mëposhtme, të cilat adresojnë sfida dhe çështje
të ndryshme:
Bordi i Cilësisë :
Niveli drejtues i Shoqërisë është i përfshirë në Sistemin e Cilësisë nëpërmjet Bordit të Cilësisë. Përgjegjësitë e Bordit të Cilësisë janë përgjithësisht si më poshtë:
a. Krijimi i Politikave të Shoqërisë lidhur me Cilësinë
b. Miratimi i dokumenteve të Sistemit të Cilësisë
c. Kryerja e kontrolleve të brendshme të cilësisë
d. Kryerja e rishikimeve të Sistemit të Cilësisë
e. Krijimi i grupeve të synuara të cilësisë
Bordi i Mjedisit:
Është përgjegjës për identifikimin e aspekteve mjedisore, përcaktimin e situatave emergjente dhe
nevojën për përgatitje për plane emergjente, si dhe rishikimin çdo vit të Sistemit të Menaxhimit të
Mjedisit, etj.
Komiteti Qendror për Shëndetin & Sigurinë:
Komiteti Qendror i ANTEA-s për Shëndetin & Sigurinë ofron drejtim strategjik dhe taktik për iniciativat
për përmirësim të Shëndetit & Sigurisë në fabriken tone. Ky komitet krijon procese biznesi efektive, për
të nxitur zbatimin e plotë të Politikave për Shëndetin & Sigurinë të Grupit TITAN.
Bordi për Përgjegjshmërinë Sociale:
Fabrika ka ngritur gjithashtu Bordin për Përgjegjshmërinë Sociale, i cili është përgjegjës për identifikimin e çështjeve të SA8000, përcaktimin e parandalimit apo veprimeve korigjuese të nevojshme,
rishikimin çdo vit të Sistemit të Menaxhimit të Përgjegjshmërisë Sociale, etj.
Komiteti për Kontrollin e Kredive:
Ky Komitet është pergjegjes për llogarite e arkëtueshmet dhe borxhet nga klientët, detyrat kryesore
te te cilit përfshijnë:
• Vlerësimin dhe miratimin e kredive
• Format e vlerësimit të Klientit/ vlerësimi i klientëve
• Zgjidhja e çështjes së borxheve të klientëve
• Mbulimi i borxheve / Garancitë
• Monitorimi & Kontrolli i Kredive
• Përcaktimi i provigjioneve ne lidhje me rrezikun e kredive
Komiteti i PSK-së:
Detyra kryesore e Komitetit të PSK-së është të përgatisë dhe të zbatojë Planin e Veprimit të PSK-së, i cili
reflekton çështjet me te rendesishme të shoqërisë dhe menaxhimin e tyre ashtu si duhet. Komiteti i
PSK-së kryen gjithashtu detyrat e mëposhtme:
• Propozon, harton dhe miraton politikat dhe procedurat lidhur me PSK-në;
• Vlerëson dhe vendos mbi Projektet e PSK-së;
• Përgatit Raportin Vjetor për Qëndrueshmërinë;
• Përgatit publikime të tjera, si për shembull të dhëna për ndërmarrjen, buletine, etj.;
• Angazhohet me Komunitetin Lokal nëpërmjet mekanizmit të ankesave;
• Merr pjesë në mënyrë aktive në Rrjetin shqiptar të PSK-së nëpërmjet
seminareve dhe veprimtarive.
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Drejtor i Pergjithshem i ANTEA-s
Drejtori i
Fabrikes
Drejtori i
Prodhimit
Drejtori i
Mirembajtjes
Drejtori i Kontrollit
te Cilesise

Drejtori i
Finances

Drejtori i
Shitjeve

Drejtori i
Burimeve
Njerezore

Drejtori i
Administrates

Drejtori i
Mjedisit

Drejtori i
Shendetit dhe
Sigurise

0 99

ANTEA Cement në vitin 2012 ka trajnuar dhe ka shperndare te të gjithë punonjësit e saj Kodin e
Sjelljes, i cili është korniza për sjelljen optimale të të gjithë punonjësve të saj. Duke u nisuar nga ai
moment e ne vijueshmeri, të gjithë punonjësit e rinj të shoqërisë janë trajnuar në mënyrë aktive lidhur me përmbajtjen e Kodit të Sjelljes dhe rëndësisë për ta zbatuar plotësisht atë. Në vitin 2014, 16
punojës morën pjesë në këtë trajnim ku u theksuan temat kryesore mbi zbatimin e ligjeve, konventat
ndërkombëtare kundër korrupsionit, respektimin e të drejtave të njeriut, mbrojtja e informacionit konfidencial, komunikimi me të gjitha palët e interesit, si dhe promovimin e Zhvillimit të Qëndrueshëm.
ANTEA Cement nxit Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe zhvillimin e politikave publike, duke marr pjesë në
mënyrë aktive në shoqatat e mëposhtme të biznesit, si dhe në komunitetet e tyre:
• Dhoma Amerikane e Tregtisë (www.amcham.com.al)
Pjesemarrja ne AmCham Albania i jep biznesit mundesine për të lobuar
në një grup me shoqëri drejtuese, për të zgjeruar rrjetin në qarqe ndikuese,
si dhe për të marrë pjesë në evente të organizuara për nevojat e tyre.
Nëpërmjet punës dhe shërbimeve të saj, AmCham Albania kërkon të jetë
përfaqësuesi lider për SHBA-në, si dhe biznesit ndërkombëtar në Shqipëri.
• Shoqata e Investitorëve të Huaj në Shqipëri (www.fiaalbania.al)
FIAA shërben si një platformë për të përmiresuar klimën e Investimeve dhe të
Biznesit në Shqipëri, duke punuar me propozime konkrete për reformat
në legjislacion dhe zhvillimin e produktit, si dhe për nxitjen e dialogut
ndërmjet Anëtarëve të FIAA dhe Autoriteteve Shqiptare.
• Shoqata Helenike e Biznesit (HYPERLINK "http://www.hbaa.al" www.hbaa.al)
Në këtë Shoqatë ka anëtarë nga të gjitha shoqëritë greke aktive në Shqipëri
dhe ka si qëllim forcimin e marrëdhënieve të biznesit greko – shqiptar, si dhe
rritje të invesimit grek në vend.
• Rrjeti shqiptar i PSK-së (www.albaniancsrnetwork.org)
Kjo Shoqatë ka si qëllim nxitjen e Përgjegjshmërisë Sociale të Korporatave
në Shqipëri, npermjet komunitetit të biznesit. ANTEA Cement mban
Presidencën dhe Sekretariatin e kesaj shoqate që prej vitit 2013.
Konteksti ku operojmë:

Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit Shqipëri
Viti			
2012
2013		
2014
Pikët/100 		
33		 31		 33
Burimi: transparency.org

Produkti i Brendshëm Bruto për frymë
Viti		
2012
2013		2014
në dollar US
4,256
4,458
4,619
Source: worldbank.org

Shkalla e papunësisë
Viti			2012		2013		2014
në %		
13.8		
16.4		
17.9
Burimi: instat.gov.al

10

III. Krijimi i vlerave
ANTEA Cement është e angazhuar të krijojë vlera për punonjësit, komunitetin vendas, furnizuesit dhe
klientët, nëpërmjet forcimit të vlerave tona kryesore, aplikimit të praktikave etike të biznesit, komunikimit të hapur dhe të vazhdueshëm me të gjitha palët e interesuara, si dhe trajtimit të çështjeve të
tyre më thelbësore në mënyrën e duhur. Pavarësisht se konteksti ku ne ushtrojmë aktivitet ka sfidat e
veta, ne bëjmë përpjekje që të jemi një shoqëri e përgjegjshme, nëpërmjet identifikimit të ndikimeve
tona në shoqëri dhe marrjen e veprimeve për të minimizuar ndikimet negative, duke rritur ndërkohë
kujdesin dhe mirëqenien për punonjësit tanë, komunitetet lokale, si dhe partnerët. Studimi për Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor dhe Social, i cili është përgatitur përpara ndërtimit të fabrikës, ka identifikuar
palët e interesit kryesore të fabrikës, ndikimet e mundshme të veprimtarive të fabrikës tek këto palë të
interesit, si dhe ka propozuar gjithashtu masa lehtësuese për të gjithë ndikimet e listuara.
Ne zbatojmë një Plan Veprimi vjetor të PSK-së, i cili është përgatitur për të zbatuar të gjithë projektet,
veprimet dhe aktivitetet që u përkasin katër shtyllave të Strategjisë së PSK-së, që janë:
● Angazhimi me palët tona të interesit
● Sigurimi i një vendi pune të shëndetshëm dhe të sigurt për punonjësit tanë
● Ulja e ndikimit mjedisor
● Nxitja e zhvillimit te qendrueshem

Angazhimi me palët e interesit
Angazhimi me palët e interesit është një proces i vazhdueshëm, nëpërmjet të cilës ANTEA Cement
dëshiron të ndërtojë besimin, bazuar në marrëdhëniet me komunitetin dhe me aksionerët e tjerë, të
cilët janë:
● Punonjësit tanë
● Komuniteti vendas
● Klientët		
● Furnitoret					
● Aksionerët		
● Pushteti vendor dhe qendror
● OJQ
● Media			
● Komuniteti i Biznesit
Me qëllim për të menaxhuar procesin e angazhimit me palët e interesit, ne përdorim fushat e
mëposhtme kryesore si instrumente për përfshirjen dhe angazhimin më të mirë me komunitetin dhe
me palë të tjera të interesit:
● Organizojmë trajnime dhe veprimtari të ndryshme që kanë si qëllim rritjen
e ndërgjegjësimit lidhur me çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me
kujdesin për mjedisin dhe shëndetin & sigurinë, si dhe festimin e Ditëve
ndërkombëtare të rëndësishme dhe arritjet e fabrikës.
● Kemi një program zhvillimi që ka si qëllim mbështetjen e palëve tona të
interesit, veçanërisht komunitetin lokal, me infrastrukturë më të mirë, mundësi
në rritje për arsimim më të mirë, si dhe shërbime publike.
● Jemi vazhdimisht në një dialog të hapur me palët tona të interesit, me qëllim
arritjen e transparencës së performancës tonë dhe adresimin e duhur të çështjeve
të tyre më thelbësore.
● Prezantojmë tek palët tona të interesit veprimtaritë dhe praktikat e mira, 				
nëpëmjet kanaleve të ndryshme.
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Tabela Nr. 1: Angazhimi ynë me palët e interesit në detaj
Palët e interesit

Lloji i angazhimit

Rezultati i pritshëm

Procesi i Permiresimit te
Punonjesve

Vlerësimi i punonjësit
dhe nxitja e karrierës

Komunikimi i ndryshimeve, politikave të
brendshme
Mbledhja e reagimeve,
vleresimeve
Punonjësi

Komuniteti vendas

Ditët e komunikimit

Dhënia e informacionit,
transparenca

Takime të përfaqësuesit
të punonjësit
nëpërmjet sindikatave

Respektimi i te Drejtave
Themelore te Punonjesve

Trajnime

Me shume informacion
rreth çështjeve të
ndryshme

Evente

Festimi i datave të rëndësishme

Vullnetarizëm

Sigurimi i angazhimit të
punonjësit

Kontribute në para dhe
në natyrë

Sigurimi i shërbimeve
sociale dhe permiresim i
infrastruktures

Aktivitete

Sigurimi i angazhimit të
komunitetit dhe festimi

Takime Publike

Nxitja e transparencës
dhe komunikimit

Trajnime

Ndërgjegjësim mbi mjedisin dhe Shëndetin &
Sigurinë

Vlerësimi i ndikimit

Addresimi i çështjeve
thelbësore

Sondazhe të klientit

Përmbushja e
kënaqësisë së klientit

Buletine

Klientët

Standardet e prokurimit
Furnitoret

Trajnime
Shkëmbim i praktikës
më të mirë
Vizita në kantierin e
punës

Qeveria

Forume shumepaleshe
Marrëveshje
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Ruajtja e mjedisit të
punës sipas standarteve
më të mira

Sigurimi i praktikës më të
mirë dhe parimeve të
qëndrueshmërisë
Ofrimi i mundësive të
barabarta për të gjithë
furnitoret
Permiresim i cilesise se
sherbimeve
Nxitja e transparencës
dhe praktikës më të mirë
Angazhimi në partneritete me qeveri lokale
dhe kombëtare

Aksioneret

Mbledhje supervizuese

Ofrimi i informacionit
dhe raportime

Komuniteti i Biznesit

Rrjeti i PSK-se/ FIAA
AmCham/ HBAA

Shkëmbimi i praktikave
më të mira mbi PSK-në

Media

Deklarata per shtyp

Ofrimi i informacionit
rreth aktiviteteve te
ndryshme

OJQ-të

Takime Publike

Kërkimi i mundësive për
bashkëpunim

Vetëm për vitin 2014, komuniteti ynë vendas së bashku me palët tona të interesit kanë përfituar një
shumë të përgjithshme prej 356,069 Euro, nga programet tona të zhvillimit.

Tabela Nr. 2: Programi i zhvillimit të palëve të interesit
Pala e interesit
përfituese

Komuniteti vendas

Lloji i investimit

Shuma në Euro

Dhurime në para

23,138

Infrastrukturë

271,675

Dhurime në natyrë

14,673

SHUMA E
PËRGJITHSHME
309,486
(86.9%)

Punonjësit

Aktivitetet e
brendshme

21,971

21,971
(6.2%)

Të tjerë

Sponsorizimet

24,612

24,612
(6.9%)

Nepermjet perfshirjes se paleve tone te interesit dhe programeve te zhvillimit, ne synojme te indentifikojme dhe mbeshtesim zgjidhjet per ceshtjet me te rendesishme te tyre sic mund te jene:
● Punesimi dhe norma e punesimit
● Permiresimi i infrastruktures
● Kushtet e punes dhe mireqenia e punonjesve
● Rritja e vemendjes per Sigurine & Shendetin ne pune
● Rritja e vemendjes per mbrojtjen e mjedisit
● Rritja e cilesise se jetes
● Cilesia dhe siguria e produktit te ofruar per klientet dhe perdoruesit final te tij
● Dialog i hapur
● Festimi i datave te rendesishme
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Festimi i 5 viteve operacionale në Shqipëri
Nëse dikush do të pyes “Cili është një nga investimet më të mëdha të realizuara në Shqipëri gjatë 20
viteve të fundit”, përgjigja do të jetë pa dyshim : ANTEA Cement . Nder te tjera fabrika ka kontribuar
në ekonominë dhe shoqërinë në Shqipëri në drejtim të:
● Përmirësimit te infrastrukturës
● Rritjes se të ardhurave për shtetin
● Rritjes se numrit të personave të punësuar
● Krijimit te kompanive të reja në komunitetin lokal
● Vendosjes se standardeve të larta të punës
Gjatë 5 viteve të operimit, pagesat tona financiare për palet tona te interesit tanë janë si në vijim :

Në milion Euro

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

1.8

1.7

1.7

2.5

9.5

54.8

53.9

51.4

48.9

41.7

250.7

Pagesa financiare
per qeverisjen lokale
dhe qendrore
10.4

14.1

14.4

14.6

11.8

65.3

Pagesa financiare
per punonjesit
1.8
Pagesa financiare
per furnitoret

Komuniteti ynë lokal së bashku me palet e tjerë te interesit kanë përfituar një total prej 516.000 euro
nga programet tona te zhvillimit për periudhën 2010 - 2014 .

Në mijë Euro

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

Dhurime gjithe
paleve te interesit

47.0

42.5

31.8

38.6

356.1

516

Dhurime
komunitetit lokal

31.8

34.5

16.3

21.2

309.5

413.3

Informacioni financiar në lidhje me aktivitetin e operimit të fabrikës gjatë kësaj periudhe 5 vjeçare
është si vijon :

Në milion Euro
Te ardhura totale

2010

2011

51.2

55.7

Te ardhura
nga eksporti

16.3

15.3

CAPEX

21.4

3.1

14

2012

2013

2014

54.1

56.3

49.6

18.1

21.2

20.0
0.7

1.2

1.4

ANTEA Cement është vlerësuar nga Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC) si praktika më e mirë
për kushtet e punes ne vitin 2013 dhe ne vitin 2011 nga Këshilli Botëror i Biznesit për Zhvillim të Qëndrueshëm (WBCSD) si praktika me e mire per rehabilitimin e gurores. Fragmente nga dy studimet e
publikuara te ketyre rasteve janë dhënë më poshtë.

Direktivat per rehabilitimin e guroreve nga CSI –
Nje rast studimor
Rehabilitimi i gurores: një përvojë e TITAN
Me qellim vendosjen ne nje linje me objektivat e kompanisë për qëndrueshmërinë e mjedisit, një
Vlerësim Mjedisor dhe i Ndikimit Social u realizua në vitin 2008 nga konsulentët ndërkombëtarë (Atkins) për ANTEA-n, persa i perket ndertimit te fabrikes se prodhimit te çimentos dhe karierat e saj
në Shqipëri. Ndër çështjet e mjedisit të mbuluara, VNMS vlerësoi ndikimet e fazave të ndryshme të
projektit, përkatësisht ndërtimit, operimit dhe mbylljes në mjedis, biodiversitet dhe peisazh. VNMS,
si rrjedhim, propozoi masat zbutëse specifike dhe planet e rehabilitimit për guroret ku ANTEA do të
përfshinte edhe nevojat lokale te ekologjisë. Planet e rehabilitimit te guroreve janë pjesë përbërëse
e Sistemit Menaxhues te Mjedisit (EMS) te ANTEA-s duke përfshirë të gjitha procedurat përkatëse,
udhëzimet e punës dhe praktikat e monitorimit.

Aktivitetet e Restaurimit
Pas VNMS-se, një Plan Veprimi mjedisor dhe shoqëror u përgatit, në përputhje me standardet e BERZH
dhe IFC-së, për projektin ANTEA, e cila ndër të tjera kishte të përfshira edhe planet per rehabilitimin,
zhvillimin dhe menaxhimin e guroreve. Planet e Menaxhimit te Guroreve (PMG-te) për të dy guroret
janë përfunduar në vitin 2010 dhe përmbajne një studim të strukturuar dhe praktika, te cilat jane ne
një linjë me Projektet ekzistuese (dhe të miratuara zyrtarisht) te Minierave dhe Guroreve si dhe Studimeve te Ndikimit në Mjedis. Në këtë aspekt, PMG-te jane te bazuara ne legjislacionin e vendit dhe
gjithashtu në përputhje me praktikat më të mira për zhvillimin dhe rehabilitimin e guroreve të grupit
TITAN. PMG-te përfshijne planet (afatgjata) të gërmimit, planet e detajuara 5-vjeçare dhe vitin e parë
të aktivitetit operacional ne gurore duke pasur për qëllim sigurimin dhe paraqitjen e një plani racional për perdorimin e gurores, planifikimin e germimeve dhe ripyllëzimin e brezave të guroreve. Planet e
rehabilitimit sot janë pjesë përbërëse e Sistemit te Menaxhimit Mjedisor te ANTEA-s (EMS) me të gjitha
procedurat përkatëse, udhëzimet e punës dhe monitorimin e praktikave për aktivitetet rehabilituese
të guroreve, për të siguruar zbatimin e planeve, peizazhit progresiv dhe bonifikimin për zonat e germuara. Edhe pse ende në fazën e hershme të zhvillimit të guroreve, praktikat e rehabilitimit zbatohen
tashmë në pjesën e sipërme (të varfëruar) të brezave të gurores së ANTEA-s dhe angazhimi është në
përputhje me zhvillimin e guroreve.

Ky rast studimor eshte publikuar ne Direktivat e CSI-se per rehabilitimin e guroreve 2011
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Inkorporimi i suksesshëm i specifikave te Standard te Performances 2
Rasti studimor i Antea Cement
Standardi i Performances 2 e IFC-se, i cili pjesërisht ka qenë i udhëhequr nga standardet kryesore të
punës së ILO-s dhe konvencioneve kryesore të Kombeve të Bashkuara, përcakton se çfarë përbën një
"punë të mirë": Një punë që garanton të drejtat themelore të punëtorëve, ndërsa u paguan atyre një
pagë të mirë dhe të drejtë. Rasti studimor i Antea Cement në Shqipëri tregon se si standardi mund të
përfshihet në marrëveshje kontraktuale me rezultate pozitive të biznesit dhe rritjen e qasjes në tregjet
e reja. Kerkesat e vazhdueshme per pune cilësore ka lidhje me përfitimet endogjene te kompanive:
produktivitet të lartë, të ardhura të rritura, dhe akses në klientë të rinj dhe konsumatorë. Ka deshmi se
firmat në përputhje me keto standard kanë më shumë gjasa për të mbijetuar krizave financiare. Në
mjedisin tonë të tanishëm politik dhe ekonomik, krijimi i vendeve të punës është një fokus kyç i institucioneve akademike, agjencive ndërkombëtare të zhvillimit dhe qeverive gjithashtu. Jo vetëm çdo
punë, por punë që janë të mira për zhvillim dhe që kontribuojnë për standarde më të larta globale
të jetesës, kohezionin social dhe produktivitetin.
IFC ka financuar ne ndertimin e Antea Cement në fund të 2008 për të ndihmuar kompaninë të ndërtoje dhe operoje një fabrikë per prodhimin e çimentos me një kapacitet prej 1.3 milion ton në Shqipëri.
Ky projekt është një shembull i mirë i bashkëpunimit ndërinstitucional midis IFC-se dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), një investim i huaj i suksesshëm (IHD) në Shqipëri nga një
kompani greke që kontraktoi punëtorë kineze dhe përfshirjen e suksesshme të specifikave PS2 në
marrëveshjet dhe aktivitetet në nivel firme. ANTEA ka përdorur financimin e IFC-se dhe BERZH-it për
ndërtimin e fabrikes, duke krijuar 300 vende pune dhe një shtesë prej 500 vende pune indirekte.
Kompania e ndertimit CBMI kishte kontraten për projektimin, ndërtimin dhe operimin e fabrikes. Në
kulmin e periudhës së ndërtimit, CBMI planifikoi te punesonte rreth 800 punëtorë kinezë dhe kerkoi të
ndërtonte nje strehim per punëtorët. Vlerësimi i rrezikut për punë është përfshirë në procesin e Vlerësimit te Mjedisit dhe Ndikimit Social. Përveç kësaj, zhvillimi dhe zbatimi i politikave dhe procedurave
të burimeve njerëzore ishin në përputhje me kërkesat e PS2. ANTEA përfshiu kërkesat specifike te PS2
si dispozita në marrëveshje kontraktuale aktuale me CBMI dhe kontraktuesit të tjera që ajo punesoi.
Programi i monitorimit për kontraktorët, duke përfshirë auditimet e brendshme dhe të jashtme, u
zhvillua ashtu siç ishte planifikuar dhe ANTEA ishte në gjendje për të përmbushur, dhe të auditohej
kundrejt Standardit te njphur te Pergjegjesise Sociale (SA8000).
Te bindesh sponsorin për rëndësinë e menaxhimit të punës dhe kushteve të punës me kontraktorët e
tyre ishte e vështirë në fillim të procesit. Por pas dy viteve të zbatimit, Grupi TITAN po ben prezantimin
e projektit ANTEA si një shembull të praktikës më të mirë. Përfitimet e bashkëpunimit ndërmjet TITAN
dhe kompanisë se ndërtimit përfshine përfundimin e projektit në kohë dhe në buxhet, zero aksidente, praktikat më të mira në menaxhimin e kontraktuesve, dhe përmirësimin e kushteve të punës në
kompanine e ndërtimit që do të krijojë mundësi për ato në tregjet e reja evropiane dhe të Amerikës
së Veriut.

Ky rast studimor eshte publikuar ne Studimin per Pune te IFC-se ne 2013
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Nje veshtrim ne vitin 2014
Angazhimi i palëve të interesit
● 2,547,103 EURO shpenzime për paga
dhe përfitime për punonjësit
● 6,459 orë trajnimi për punonjësit
● 41,760,042 EURO shpenzime për të
gjithë furnitoret
● 11,827,788 EURO shpenzime ndaj shtetit
● 520,000 EURO shpenzime për Shëndetin & Sigurinë, si dhe Mjedisin

Mbrojtja mjedisore
● 8,300 m2 sipërfaqe e rehabilituar e
guroreve
● 7,767.6 ton mbetje e hedhur
● 842.66 g/ton klinker NOx, 41.22 g/ton
klinker SOX and 4.88 g/ton klinker pluhur
● 681.21 kg/ton klinker CO2

Shëndeti dhe Siguria
● Zero aksidente
● 100% ulje në numrin e LTI (paaftësi apo
largim i përkohshëm nga puna për 		
shkak të aksidenteve në punë), që prej
2012
● 100% ulje të LTIFR (shkalla e shpeshtësisë
së paaftësisë apo largimt të përkohshëm
nga puna për shkak të aksidenteve në
punë) dhe LTISR (shkalla e dëmtimit nga

paaftësia apo largimi i përkohshëm
nga puna për shkak të aksidenteve në
punë), që prej vitit 2012
● 2,957 orë trajnimi për punonjësit dhe
kontraktuesit

Zhvillimi i komunitetit vendas
● 309,486 Euro dhurimeve në para
dhe në natyrë
● Sigurimi i shërbimeve publike
● Rindërtimi i shkollave dhe rrugëve
● Mekanizmi per ngritjen e ankesave

Prania e ANTEA-s në komunitetin
e biznesit
● Mban Presidencën dhe Sekretariatin
e Rrjetit shqiptar të PSK-së
● Është anëtare në Komitete dhe Borde
të ndryshme të Shoqatave të Biznesit

Ndikimet kryesore të drejtpërdrejta dhe të tërthorta të veprimtarive
● Konsumimi i energjisë
● Emëtimet CO2
● Konsumim i materialeve të lëndës së
parë
● Ndryshimi i peisazhit
● Ndikimi i mundshëm në biodiversitet

17

Tabela Nr 3:
Treguesit kryesor
financiar

2014
EUR (000)
Të ardhurat
Kostot e shitjeve
Fitimi bruto

49,650.5
(40,263.8)
9,386.7

Shpenzimet Administrative

(3,353.4)

Shpenzimet për Shitje dhe Marketing

(1,392.1)

Shpenzime të tjera

(1,039.5)

Të ardhura të tjera

201.9

Fitimi operues

3,803.6

Të ardhura financiare

3,243.1

Kosto financiare
Fitimi para tatimit
Shpenzimet për Tatimin mbi të Ardhurat

Rezultati neto

IV. Performanca e ANTEA-s

(7,342.5)
(295.8)
(492)
(787.9)

Punonjësit tanë
Burimi që nxit suksesin e kompanisë sonë është zhvillimi, shpërblimi dhe angazhimi i punonjësve tanë. Forcimi
i marrëdhënies punëdhënës - punonjës dhe transformimi i
kompanisë në një punëdhënës tërheqës janë qëllimet kryesore të
departamentit të Burimeve Njerëzore.
Tek ANTEA, ne kemi si qëllim të zbatojmë një sistem efektiv për kompensimet dhe
përfitimet, bazuar në performancën individuale dhe barazinë e brendshme, duke
marrë në konsideratë kushtet e tregut dhe zbatimin e standarteve ligjore kombëtare. Paga mujore minimale që ANTEA jep për punonjësit është 1.6 herë më
e madhe sesa paga mujore minimale e parashikuar
në legjislacionin në fuqi.
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Paga minimale e parashikuar me ligj
(Vendim i Këshillit të Ministrave 573/ 3-7-2013

Paga minimale tek ANTEA

36.129 LEK

22.000 LEK

Kompania ofron ushqim, transport dhe ujë të pijshëm falas për çdo punonjës. Të gjitha punonjëset
femra kanë të drejtën e lejes së lindjes, e cila përdoret plotësisht.

Kosto e transportit:

Kosto e ushqimit:

Kosto për ujë të pijshëm:

216,000 Euro 299,900 Euro 8,582 Euro
në vit

Pavarësisht veprimtarisë së kompanisë në industrinë e rëndë, ANTEA ka punesuar 21 femra, 3 prej te
cilave mbajne pozicione drejtuese.
Nisur nga ky tregues i parë i rëndësishëm për barazinë gjinore në vendin e punës, ne jemi të përkushtuar të zbatojmë kompensime dhe përfitime të barabarta midis punonjësve femra dhe meshkuj.
Gjatë vitit 2014, 21% e punonjësve u përfshinë në procesin e vlerësimit të performancës nëpërmjet
sistemit të Rishikimit të Zhvillimit të Performancës. Ky është një proces vjetor për punonjësit e kualifikuar.
Që prej fillimit të veprimtarisë së saj në Shqipëri, shoqëria ka vlerësuar zhvillimin dhe trajnimin e komunitetit lokal si faktor shumë të rëndësishëm, me qëllim për tu njohur si punëdhënësi më i madh
në zonë. Në vitin 2014, 43% e punonjësve të ANTEA Cement janë kontraktuar nga komuniteti vendas.

Numri i përgjithshëm i
punonjësve të ndarë
sipas gjinisë
Femra
Meshkuj
Numri i përgjithshëm i
punonjësve të ndarë
sipas rajonit
dhe gjinisë
Komuniteti vendas
Femra
Meshkuj

199
21

Tabela Nr. 4: Numri i përgjithshëm i
fuqisë punëtore, sipas llojit të punësimit,
rajonit dhe gjinisë (mesatarisht ).
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199
86
1
85

Numri i përgjithshëm i
punonjësve të ndarë
sipas kategorisë
së punësimit
Drejtorë
Femra
Meshkuj
Punetore- teknik

Tiranë

107

Femra

20

Femra

Meshkuj

87

Meshkuj

199
27
4
23
106
0
106

Të huaj

6

Administrata – Shitjet

66

Femra

0

Femra

17

Meshkuj

6

Meshkuj

49

19

Tabela Nr. 5:
Numri i përgjithshëm dhe raporti i punësimeve të reja, si dhe lëvizja e punonjësve,
sipas grup moshës, gjinisë dhe rajonit.
Numri i përgjithshëm i punonjësve
të rinj të punësuar gjatë
periudhës së raportimit,
të ndarë sipas gjinisë.
18

Numri i përgjithshëm i punonjësve
të larguar nga punësimi
gjatë periudhës së raportimit,
të ndarë sipas gjinisë.
26

Femra

4

Femra

4

Meshkuj

14

Meshkuj

22

Numri i përgjithshëm i punonjësve
të larguar gjatë periudhës së
raportimit, të ndarë sipas grup
moshës

Numri i punonjësve të rinj të
punësuar gjatë periudhës
së raportimit, të ndarë
sipas gjinisë.
Femra

22%

Femra

15%

Meshkuj

78%

Meshkuj

85%

Numri i përgjithshëm i punonjësve
të rinj të punësuar gjatë
periudhës së raportimit
të ndarë sipas grup moshës. 18

Numri i përgjithshëm i punonjësve
të larguar nga punësimi gjatë periudhës së raportimit, të ndarë sipas
grup moshës.
26

Nën 30

11

Nën 30

8

30-50

7

30-50

14

Mbi 50

0

Mbi 50

4

Numri i punonjësve të rinj të
punësuar gjatë periudhës
së raportimit, të ndarë sipas
grup moshës.

Numri i punonjësve të larguar
gjatë periudhës së raportimit, të
ndarë sipas grup moshës.

Nën 30

61%

Nën 30

31%

30-50

39%

30-50

54%

Mbi 50

0

Mbi 50

15%

Numri i përgjithshëm i punonjësve
të rinj të punësuar gjatë
periudhës së raportimit,
të ndarë sipas rajonit.
18

Numri i përgjithshëm i punonjësve
të larguar gjatë periudhës
së raportimit,
të ndarë sipas rajonit.
26

Komuniteti vendas

0

Komuniteti vendas

4

Tiranë

18

Tiranë

20

Të huaj

0

Të huaj

2

Numri i punonjësve të rinj
të punësuar gjatë periudhës
së raportimit,
të ndarë sipas rajonit.
Komuniteti vendas
Tiranë
Të huaj

20

Numri i punonjësve të larguar
gjatë periudhës së raportimit, të
ndarë sipas rajonit.
0
100%
0

Komuniteti vendas

15%

Tiranë

77%

Të huaj

8%

Tabela Nr 6:
Ndarja e punonjësve sipas kategorisë
së punonjësit, sipas gjinisë, grupmoshës, përkatësisë në grupin e pakicës, si dhe tregues të tjerë të diversitetit.

Përqindja e punonjësve në
kategorinë e gjinisë.
Femra

11%

Meshkuj

89%

Përqindja e punonjësve
në grupet e pakicës. 1 punonjës

Përqindja e punonjësve
sipas grup moshës.
Femra
Nën 30

6%

30-50

5%

Mbi 50

0%

Meshkuj
Nën 30

31%

30-50

50%

Mbi 50

8%

3 nga 21 femra perdoren lejen e lindjen te plote nderkohe qe asnje
punonjes mashkull nuk ka bere kerkese per kete leje.

Trajnime
Zhvillimi i punonjësve tanë është një përgjegjësi që na ndihmon të kemi personel të kualifikuar. Antea
Cement kontribuon ne zhvillimin e punonjesve te saj duke u siguruar atyre trajnim te vazhdueshem
ne lidhje me aftesite te tyre teknike dhe te manaxhimit. Në vitin 2014, fokusi i trajnimeve tona ishte
zhvillimi i aftësive të mira të punonjësve, duke i kushtuar vëmendje punës në ekip dhe ndërtimit të
ekipit, komunikimit efektiv, permiresimin e aftesive prezantuese dhe zhvillimin e aftesive menaxheriale
nëpërmjet programit STEP, i cili është një program afat-gjatë lidhur me procesin e të mësuarit. Shuma
e përgjithshme e shpenzuar për vitin 2014 ishte 76,998 Euro, e ndarë 65,761 Euro për punonjësit e
trajnuar meshkuj dhe 11,237 Euro për punonjëset e trajnuar femra.
Në 2014, nje numer total prej 6,459
ore trajnimi jane dhene per një
numër të përgjithshëm prej 195
punonjësish, 176 janë meshkuj qe
kanë marrë mesatarisht 33 orë trajnim dhe 19 jane femra qe kane
marre mesatarisht 38 orë trajnim.

Tabela Nr 7:
Orët e trajnimit mesatarisht
Orët mesatare të trajnimit në vit
për punonjës, sipas gjinisë
M

32

F

38

Orët mesatare të trajnimit në vit
për punonjës, sipas kategorisë
së punonjësve
M - Gjysmë-kualifikuar/
pakualifikuar

17

M - Administratë/Teknike

38

M - Menaxher

99

M - Menaxher i Lartë

43

F - Administratë/Teknike

34

F - Menaxher

33

F - Menaxher i Lartë

124
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SISTEMET PËR
KUJDESIN &
MENAXHIMIN

GJUHËT
E HUAJA

MENAXHIMI &
AFTËSITË
MENAXHERIALE

SHËNDETI &
SIGURIA
dhe MJEDISI
TEMAT E
TRAJNIMEVE
AFTËSITË
JO -TEKNIKE &
SPECIALIZIMI

NJOHURITË
TEKNIKE DHE
KOMPETENCA
THELBËSORE

KODI I
SJELLJES

TË DREJTAT
E NJERIUT

SA 8000
Vendosja e standardeve të larta të punës në Shqipëri neprmjet SA8000
ANTEA Cement është kompania e parë dhe e vetme në Shqipëri që ka implementuar me sukses dhe
është certifikuar me Standardin e Përgjegjësise Sociale 8000 (SA8000), një standard i auditueshem
i certifikimit që inkurajon organizatat të zhvillojnë, mbajne, dhe të aplikojnë praktikat e pranueshme
shoqërore në vendin e punës. Kompania eshte certifikuar në vitin 2012 dhe ka zhvilluar një Sistem te
Përgjegjësise Sociale 8000 ne ambjentet ku ajo operon në përputhje me kerkesat e standardit.
SA 8000 u zhvillua nga Përgjegjesia Sociale Nderkombetare, një organizatë jo-qeveritare jo-fitimprurëse e themeluar në vitin 1997 dhe shërben si një mjet qe organizatat të sigurojne kushte të mira
pune në ambientet e tyre dhe ato të furnitoreve te tyre. Standardi SA 8000 mbulon të gjitha të drejtat
kryesore ndërkombëtare të punës të përfshira në konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës,
Deklarata Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut dhe Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi të
Drejtat e Fëmijës. Zhvillimi dhe mbikëqyrja e vazhdueshme e këtij Standardi është drejtuar nga një
Bord Këshillimor multi-sektorial me ekspertë nga bizneset, sindikatat, qeverinë dhe OJQ-te nga e
gjithë bota dhe të gjithë industrive.
Procesi i certifikimit SA8000 është modeluar ne forme te pavarur sipas standardeve te Organizatës
Ndërkombëtare për Standardizim, si dhe elemente të shtuar te nevojshme për auditimin social, duke
përfshirë kërkesat minimale të performancës, intervista te punëtoreve dhe një sistem të hapur te ankesave. Kompanite qe kërkojnë vërtetimin e përputhshmërisë me standardin duhet të kenë sisteme
të konsoliduara të menaxhimit te implementuara dhe i nënshtrohen një auditimi nga një organ i
pavarur, i akredituar per certifikim.
Qëllimet kryesore te Standardit SA8000 jane:

● Të sigurohet respektimi i standarteve te punes per punetoret
● Përmirësimi i kushteve të punës
● Tajtimi ne mënyrë etike dhe te drejte te punëtorëve
● Shmangia e praktikave që shkelin të drejtat e njeriut
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Standard SA8000 ka elementet e mëposhtme themelore:

Puna e
fëmijëve

Puna e
detyruar

Shëndeti &
Siguria

Nuk lejon
punëtorë
nën moshën 15

Nuk lejon punë të
detyruar duke
përfshirë burg
ose skllavëri

Sigurimi i një
mjedisi të sigurt
dhe të
shëndetshëm të
punës

Diskriminimi

Disiplina

Nuk ka diskriminim
në bazë të racës,
moshës, kastës,
origjinës , fesë,
gjinisë, orientimit
seksual dhe
përkatësisë politike

Nuk lejon
ndëshkimin trupor,
detyrim fizik apo
mendor ose
abuzimi verbal

Orë pune

Kompensimi

Liria e Shoqatës

Puna jashtë orarit
është vullnetar
dhe paguhet në
një normë
premium

Pagat janë të
mjaftueshme për
të plotësuar
nevojat bazë të
punëtorit dhe
familjes së tij / saj

Respektohet e
drejta per të krijuar
dhe per tju
bashkuar sindikatave
si dhe firmosja e
marreveshjeve
kolektive

Sistemi i
Menaxhimit

Kompanite qe
kërkojnë certifikim
duhet të integrojnë
Standardin në
sistemet dhe
praktikat e tyre
të Menaxhimit

dhe e drejta për
marrëveshje kolektive

Përfitimet për punëtorët ,
sindikatat dhe OJQ-ve nga
standardi SA8000 janë:
● Mundësi për të negociuar
kolektivisht dhe krijuar unione kolektive
● Një mjet për edukimin e
punëtorëve për të drejtat e
tyre themelore
● Një mundësi për të punuar
direkt me bizneset për çështjet e të drejtave të punës
Përfitimet për bizneset nga
standardi SA8000 janë:
● Rrit vlerat e kompanisë
● Permireson imazhin e kompanisë dhe reputacionin
● Përmirëson procesin e
rekrutimit e punonjësve,
mbajtjen dhe produktivitetit
e tyre
● Mbeshtet menaxhimin e
zinxhirit të furnizimit dhe të
performancës

Te ANTEA , ne kemi te implementuar Sistemin e Menaxhimit te Pergjegjesise Sociale 8000 që siguron
përputhshmërinë me të gjitha kërkesat e standardit. Nëpërmjet standardit SA 8000 ne monitorojmë
dhe ndihmojmë sipërmarrësit tanë të përmbushin detyrimet e tyre në lidhje me të drejtat e njeriut.
Secili prej sipërmarrësve kontrollohet lidhur me kërkesën për të lejuar bashkimin nën organizata dhe
për të lejuar që punonjësit e tyre të jenë të lirë të formojnë sindikata, por duke pasur parasysh faktin
se shoqëritë sipërmarrëse janë tepër të vogla, punonjësit nuk krijojnë ndonjë sindikatë formale. Secili
prej sipërmarrësve kontrollohet gjithashtu për plotesimin e kërkesës së mos përdorimit te punës se
fëmijëve pasi ANTEA është shumë e ndjeshme në këtë pikë dhe ushtron shumë kontrolle në dokumentacionin përkatës lidhur me moshën.
Kontraktuesit e rëndësishëm kontrollohen mbi kërkesat lidhur me punën e detyruar, monitorohen oret
e punes dhe pagesat lidhur me pagat dhe kontributet per sigurimet shendetesore dhe shoqerore.
ANTEA Cement nxit në mënyrë aktive lirinë e punonjësve për t’u bashkuar në organizata, jo vetëm
duke krijuar unionin e sindikatës, por gjithashtu duke kaluar përtej kërkesave ligjore, nëpërmjet aplikimit te standardit të tij të punës SA8000 mundeson përfaqësimin e punonjësve pranë nivelit drejtues.
Kryetari i sindikatës dhe përfaqësuesi i punonjësve mund të diskutojnë lirshëm me nivelin drejtues, lidhur me detyrimet, përmirësimet dhe sugjerimet për shëndetin dhe sigurinë, si dhe lidhur me ndonjë
çështje tjetër e cila ndikon në kushtet e punës së punonjësve. Marrëveshja e negociuar dhe standardi SA8000 u referohet kushteve të punës për shëndetin dhe sigurinë, në përputhje me Kodin e Punës.
Janë zhvilluar 69 orë trajnim për prezantimin e të drejtave të njeriut, kryesisht për punësimet e reja.
17% e punonjësve morën pjesë në trajnimin për të drejtat e njeriut.
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Veprimtari

Trajnim për diversitetin e
gjinisë – Dita e Gruas
Në Ditën e Gruas, punonjëset
femra u trajnuan lidhur me Diversitetin e Gjinisë dhe Kujdesin për Nënën.

Festat e Fund Vitit për fëmijet
e punonjësve
Festat e Fund Vitit për fëmijet
e punonjësve ANTEA Cement
ka një traditë sipas të cilës
fëmijët e punonjësve ftohen në
fabrikë, marrin dhurata dhe shijojnë një shfaqje animacioni të
përgatitur për t’i kënaqur ato.

Kurs
praktike

Trajnim
mbi Ndihmën e Parë
Red Cross Albania ka trajnuar punonjësit mbi përqasjen
teorike dhe praktike, lidhur
me situatat emergjente gjatë
dhënies së Ndihmës së Parë.

ANTEA Cement ofroi kurs praktike për 2 studentë të Universitetit Politeknik, Departamenti
i Inxhinierisë Elektrike, për një
periudhë 2 mujore.

Dita e tokës
Punonjësit e Antea Cement festuan “Ditën e Tokës” në datën 22
prill 2014, duke dhënë kontributin e tyre për një mjedis më të
pastër dhe më të mirë. Të gjithë punonjësit vizituan ambientet
përreth fabrikës, mblodhën mbetjet dhe i depozituan ato në
koshat përkatëse të diferencimit te mbetjeve. Në fund, secilit
punonjës iu dhurua një bimë për ta mbajtur në ambjetet e tyre
te zyrës.
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Dhurim gjaku për fëmijet me
telasemi
Stafi i ANTEA Cement dhuroi
gjak për fëmijët me telasemi,
të cilët kanë nevojë për gjak
në mënyrë periodike.

Trajnimi
mbi
krijimin e
ekipit
Të gjithë shefat dhe supervizorët e ANTEA Cement morën
pjesë në trajnimin mbi ndërtimin e ekipit dhe punën në
ekip, organizuar nga WIFI
Albania.

Shëndeti dhe Siguria
Shëndeti & Siguria ka qenë dhe mbetet prioriteti më kryesor i drejtimit në shoqërinë tonë.Objektivi i
Grupit për zero lëndime në punë dhe përpjekjet e saj për të qenë performuesit më të mirë në industrinë ndërkombëtare të materialeve të ndërtimit kanë bërë që ANTEA të arrijë përsosmërinë. Vizioni
i Shëndetit & Sigurisë në punë ka bërë që shoqëria të kërkojë gjithashtu certifikim, me qëllim për të
siguruar se zbatohen procedurat dhe kontrollet e duhura.
Përveç trajnimeve, ANTEA zbaton gjithashtu masat për të mbajtur kulturën “zero” aksidente në fabrikë
jo vetëm për punonjësit e drejtpërdrejtë por gjithashtu edhe për kontraktuesit si dhe transportuesit.
Niveli drejtues është i fokusuar në identifikimin e çështjeve drejtuese të humbjeve të mundshme të
jetës, incidenteve apo aksidenteve dhe implementimin në kohë të masave korigjuese, me qëllim
për të parandaluar ndodhinë e incidenteve. Kontrollet e përditshme të sigurisë janë pjesë e punës
së përditshme, si për shembull bisedimi me punonjësit në vendin e punës lidhur me identifikimin e
rreziqeve, përmirësimin e vendit të punës dhe vendosjen e një programi trajnimi të vazhdueshëm,
duke zbatuar nevojat e fabrikës për Shëndetin & Sigurinë.Të gjithë këto përpjekje mbajnë tendencën
drejt zeros.
11.5% e forcës tonë të punës prezantohet në komitetet formale të përbashkëta për shëndetin & sigurinë, nivel drejtues - punëtor. 3% të tyre (6 punonjës përfshi inxhinjerë, drejtues turnit, teknikë) janë
pjesë e Këshillit të Shëndetit & Sigurisë ndërsa 8.5% (17 punonjës përfshi drejtues turni dhe teknikë)
janë drejtues të ekipit të Programit STOP.
STOP™ për secilin prej nesh është një Program DuPont, që ka për qëllim parandalimin e lëndimeve
në punë dhe vuajtjen që shkaktojnë këto lëndime. Ky program është hartuar specifikisht për industrinë tonë dhe përbëhet nga libra autodidaktë, veprimtari pune në terren, si dhe takime diskutimi në
grup dhe me video. Këto komponentë janë hartuar për të na ndihmuar të identifikojmë veprimet e
njerëzve dhe veprimet që ndodhin përreth nesh në një mënyrë të re. Programi nisi në qershor 2010
dhe përfundoi më 2011.
Këshilli për Shëndetin & Sigurinë zbaton legjislacionin shqiptar dhe nga zgjedhjet e reja që u zhvilluan në vitin 2014 u zgjodhën 3 punonjës ndërsa 3 të tjerë janë zgjedhur direkt nga ANTEA Cement.
Pavarësisht përpjekjeve tona, gjatë vitit 2014 ndodhën 6 incidente ku u kërkua ndihma e parë. Drejtori për Shëndetin & Sigurinë është përgjegjës për raportimin dhe mbajtjen e statistikave lidhur me
incidentet. Për këtë qëllim, zbatohet procedura HS HSP.2050 “Raportimi dhe Hetimi për Incidentet”, si
dhe Udhëzimet e Grupit TITAN mbi “Klasifikimin e Incidentit, Hetimi & Raportimi”.
Sikurse mund ta shikojmë nga tabela nr.8, lidhur me treguesit tanë të përformancës, gjatë vitit 2014
ne kemi pasur “zero” humbje jete dhe LTI (paaftësi apo largim i përkohshëm nga puna për shkak të
aksidenteve në punë). Ne u informuam mbi ndodhinë e 41 gati incidente dhe janë marrë 77 masa
korigjuese.
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Tabela Nr 8: Treguesit e performancës
PËRSHKRIMI

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2.54

0

0

(Shkalla e dëmtimit nga
paaftësia apo largim i
përkohshëm nga puna për
shkak të aksidenteve në punë)

853.79

0

0

Gati incident

23

39

41

% gati incidente te hetuara

91

95

100

Numri i masave korigjuese

55

110

77

Propozimet e punonjësve

26

18

10

Orët trajnimi

1894

3420

2361

773

1760

596

Humbje jete
(të punësuar drejtpërdrejt)

Humbje jete
(të punësuar jo drejtpërdrejt)

LTI

(paaftësi apo largim i
përkohshëm nga puna për
shkak të aksidenteve në punë)

LTIFR

(shkalla e shpeshtësisë së
paaftësisë apo largimt të
përkohshëm nga puna për
shkak të aksidenteve në punë)

LTISR

Orë trajnimi

(punonjës të drejtpërdrejtë)

(punonjës jo të drejtpërdrejtë)

Trajnime
Tek ANTEA cement, ne zbatojmë çdo vit një program trajnimi. Zgjidhen tema specifike me qëllim për
të siguruar se i gjithë personeli në ambientet tona trajnohet si duhet mbi Shëndetin & Sigurinë dhe
se veprimtaritë tona janë në përputhje me legjislacionin shqiptar lidhur me Shëndetin & Sigurinë në
Punë. Trajnimet ofrohen çdo javë dhe përfshijnë gjithashtu edhe kontraktues ditor. Në vijim të këtyre
trajnimeve të planifikuara rregullisht, punonjësit u trajnuan për 2361 orë ndërsa 596 orë trajnimi u
organizuan për kontraktuesit tanë ditor.

Vendi i parë
Vendi i dytë
Më mirë të
humbësh një minutë
nga jeta jote sesa të
gjithë jetën tënde në
një minutë.

Mos rrini asnjë
ditë pa menduar
për sigurinë.
(Enkel Gila)

(Lorenc Gura)

Vendi i tretë
Mos luaj rolin e
vëzhguesit,
luaj si lojtar aktiv i
sigurisë.
(Ylli Brahilika)

Slogani me i mire per Shendetin dhe Sigurine per vitin 2014
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Veprimtaritë
Java e sigurisë
Shendeti & Siguria – Tema e javes se trajnimit per
kete vit ishte perdorimi i substancave kimike ne
ambientet e pune. Gjatë javës se trajnimit përgjëgjësi i Laboratorit Kimik së bashku me Inxhinierin
për Shëndetin & Sigurinë, vizituan vendet e punës
dhe u dhanë informacion punonjësve lidhur me
rreziqet dhe masat parandaluese që punonjësit
duhet të marrin.

SAFETY AND HEALTH
IN THE USE OF

CHEMICALS AT WORK

Festimi 1,000 pa LTI
Më Nëntor 2014, fabrika festoi 1000 ditë pa LTI
(papaftësi apo largim i përkohshëm nga puna
për shkak të aksidenteve në punë). Kjo ngjarje e
rëndësishme ishte rezultat i trajnimeve, politikave
dhe procedurave të vazhdueshme, si dhe përpjekjeve të punonjësve, kontraktuesve dhe ekipit të
drejtimit.
Slogani më i mirë për sigurinë
Slogani më i mirë për Sigurinë ishte një iniciativë
e Departamentit për Shëndetin & Sigurinë, në
kuadër të eventit 1000 ditë pa LTI (papaftësi apo
largim i përkohshëm nga puna për shkak të aksidenteve në punë).
Të gjithë punonjësit e ANTEA-s u ftuan të sugjeronin një slogan sigurie dhe u zgjodhën tre sloganët
më të mirë.

World Day for safety
and health at work
28 April 2014
SafeDay

Komuniteti vendas
ANTEA Cement përpiqet të ketë marrëdhënie të shkëlqyera me komunitetin vendas, bazuar në besimin reciprok, dialogun dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm transparent. Shoqëria angazhon komunitetin vendas nëpërmjet veprimtarive të ndryshme për rritjen e ndërgjegjësimit, programeve të
zhvillimit, projekteve, si dhe komunikimit dhe dialogut të hapur. Gjatë 5 viteve të fundit të veprimtarisë
në zonen e Boka e Kuqe, ANTEA Cement ka krijuar vlera për komunitetin lokal, thene kjo në kuadër të
mundësive për punësim, krijimin e furnitoreve lokal, zhvillimit te infrastrukturës, kontributet e bera kane
ndikuar ne rritjen e buxhetit të autoritetit lokal si dhe ne nje rritje te standarteve të përgjithshme të
jeteses. Vetëm për vitin 2014, ANTEA Cement ka dhuruar 309,486 Euro, në para dhe në natyrë.
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Rindërtimi i rrugëve & banesave
ANTEA Cement ka kontribuar në natyrë
tek komuniteti lokal duke dhuruar çimento
dhe inerte për rehabilitimin e rrugëve dhe
banesave të ndryshme, pronarët e të cilëve
jetonin në kushte të këqija dhe nuk ishin
në gjendje të rindërtonin shtëpitë. Në vitin
2014 u dhurua një sasi e përgjithshme prej
2,600 m3 inerte dhe 150 ton çimento, për rehabilitimin e rrugëve të cilat lidhin fshatrat
me njëri tjetrin, si dhe me rrugët kryesore.
Një investim i rëndësishëm i shoqërisë ishte
rruga Freskia në Mamurras, e cila u rindërtua plotësisht me standartet më të larta, me
qëllim për të siguruar rrugë më të mira dhe
të sigurta për kontraktuesit, furnitoret, klientët
tanë, si dhe komunitetin vendas.
Mekanizmi për zgjidhjen e ankesave
Ne aplikojmë një mekanizëm për zgjidhjen e ankesave, sipas të cilës
të gjithë përfaqësuesit e pushtetit vendor dhe qëndror, përfaqësues
të institucioneve private, si dhe individë, kanë të drejtë të shprehin
problemet, shqetësimet apo sugjerimet e tyre me shkrim tek ANTEA
Cement. Komiteti i PSK-së ngarkohet të vlerësojë letrat zyrtare, duke
bërë hetimet përkatëse, si dhe duke i propozuar Drejtorit të Përgjithshëm një zgjidhje apo një përgjigje, i cili merr vendimin përfundimtar.
Përveç korrespondencës zyrtare, ne zhvillojmë takime me palët tona
të interesit, për të mësuar më tepër mbi shqetësimet e tyrë. I njohim
ato me performancën e fabrikës dhe realizojmë për ta një vizitë në
ambientet e fabrikës.

Ofrimi i shërbimit publik
ANTEA Cement ka kontribuar në para për komunitetin vendas, duke
siguruar ofrimin e shërbimeve publike nëpërmjet pagesave të pagave për komunitetin vendas, i cili kujdeset për këto shërbime:
Mirëmbajtja e varrezave, pastrimi i shkollës dhe heqja e mbeturinave.
Rindërtimi i shkollave
ANTEA Cement ka dhënë kontribut tek komuniteti
vendas, duke investuar në sigurimin e një mjedisi të
sigurt dhe të ngrohtë në shkolla. Investimi në shkollat
e Borizanës & Thumanës ka konsistuar në punime
civile dhe elektrike.
• Punime civile në shkollën e Borizanës:
Riparimi i tualetit, lyerja e shkollës,
vendosja e xhamave në dritare.
• Punime elektrike në shkollën e Borizanës:
Izolimi, vendosja e llampave,
çelësave dhe prizave.
• Punime civile në shkollën e Thumanës:
Vendosja e xhamave
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Veprimtaritë
Takime me publikun
Në datën 6 shkurt, Antea Cement zhvilloi një takim me publikun, në ambientet e saj, dhe në kuadër
të këtij takimi u prezantua një publikim i një raporti të Institutit të Shëndetit Publik lidhur me emetimet e larta të Antea Cement në periferi të fabrikës së saj. Në këtë takim publik Antea bëri një
prezantim duke shpjeguar performancën mjedisore dhe të gjitha pyetjeve të palëve të interesit
iu dhanë përgjigje bazuar në prova. Përfaqësuesit e Antea Cement dhanë gjithashtu një prezantim lidhur me programet e zbatuara për zhvillimin e komunitetit, si dhe kontributin financiar dhe
jo-financiar që i është dhënë komunitetit gjatë viteve të fundit. Pjesëmarrësit vizituan ambientet e
fabrikës, për të parë procedurat dhe sistemin e integruar të menaxhimit në vend. Instituti i Shëndetit
Publik përsëriti matjet në të njëjtat pika dhe raporti tregoi se emëtimet e matura janë brenda kufirit
të parashikuar me ligj.
Ndërtimi i kapaciteteve
Studentët e shkollës së mesme të Thumanës zhvillojnë një lëndë me titull “Hyrje në ekonomi dhe
biznes”, dhe lidhur me këtë lëndë ata duhet të vizitojnë biznese ku mund të shikojnë nga afër anën
praktike të asaj që ata kanë mësuar në teori. ANTEA Cement u përzgjodh si rast studimor për projektin që kanë për këtë lëndë studentët e vitit të fundit në këtë shkollë të mesme.
Fëmijët morën informacion lidhur me funksionimin dhe menaxhimin e fabrikës, si dhe vizituan ambientet e fabrikës për të parë investimin dhe performancën mjedisore të ANTEA Cement.

Takime me përfaqësues të komunitetit vendas
Kryepleqte nga Borizana, një fshat, nje fshat pjese e
komunitet vendas, u ftuan ne fabrike me qellim prezantimin e performances se ANTEA Cement si dhe me pas
vizituan ambjentet e fabrikes. Pyetjeve të ngritura gjatë
takimit iu dhanë përgjigje dhe shpjegime.
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Klientët dhe furnitoret
Përmbushja e kënaqësisë së klientëve tanë
është një element thelbësor për të qëndruar në
biznes në këtë botë moderne të konkurencës
globale. Ne përpiqemi gjithnjë të adresojmë
nevojat e klientëve tanë, duke siguruar produkte dhe shërbime të vlefshme. Me qëllim për të
vlerësuar kënaqësinë e klientëve tanë ne përdorim formularin “Pyetësor mbi Kënaqësinë e
Klientit” që dërgohet çdo vit tek të gjithë klientët
tanë kryesor. Ky pyetësor përfshin pyetje lidhur
me cilësinë e produkteve tona, qëndrimin e
punonjësit ndaj klientëve, si dhe rekomandime
për përmirësime në të ardhmen.
Në vitin 2014 ne kryem studimin vjetor mbi kënaqësinë e klientit, ku morën pjesë 47 klientë
kryesorë në tregun vendas. Ky studim tregoi se
në kuadër të cilësisë së çimentos klientët tanë
shprehin se cilësia e çimentos tonë është ‘e
shkelqyer’ (92%) dhe ‘shume e mire’ (8%).
Të gjthë produktet e fabrikës kanë një Fletë për
të Dhënat e Sigurisë (MSDS), i cili është një dokument që përmban informacion mbi rreziqet
e mundshme (shëndeti, zjarri, reaktiviteti dhe
mjedisi), si dhe kryerjen e punës në mënyrë të
sigurt me një produkt kimik. Është një pikë fillimi
thelbësore për zhvillimin e një programi të plotë
për shëndetin & sigurinë. Ky dokument përmban gjithashtu informacion mbi përdorimin,
ruajtjen, trajtimin dhe procedurat emergjente
lidhur me rreziqet e materialit. MSDS përmban
informacion shumë më tepër rreth materialit
sesa etiketa. Ky dokument ka për qëllim të tregojë rreziqet e produktit, metodën e përdorimit të
produktit në mënyrë të sigurt, pasojat që mund
të ndodhin nëse rekomandimet nuk zbatohen,
veprimet që duhet të ndërmerren në rast aksidentesh, mënyrën se si të dallohen simptimat
e mbi ekspozimit, si dhe veprimet që duhet të
kryhen nëse ndodhin incidente të tilla.
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Gjithashtu, thasët me çimento japin informacionin e nevojshëm lidhur me trajtimin e peshës
në mënyrën e duhur. Fotografitë japin udhëzime
mbi mënyrën e mbajtjes së një thesi çimentoje,
duke pasur parasysh praktikat më të mira ergonomike. Nuk ka incidente të mos-përputhjes
me rregulloret dhe kodet vullnetare, lidhur me
shëndetin & sigurinë e produkteve dhe shërbimeve, gjatë periudhës së raportimit.
Përsa i përket kontraktuesve tanë, në vitin 2014
hyri në fuqi një Procedurë e re për masat disiplinore, e cila iu prezantua 35 kontraktuesve, përfshi shoqëritë e transportit.
Kjo Procedurë ka si qëllim të përcaktojë hapat
dhe përgjegjësitë për përcaktimin e disiplinës
progresive për kontraktuesit e ANTEA-s dhe
nënkontraktuesit e tyre, lidhur me sjelljen e pasigurt dhe shkeljet e sigurisë.
Monitorimi i sjelljes së personelit të kontraktuesve
lidhur me shëndetin dhe sigurinë në punë kryhet nga punonjësit e Antea-s, të cilëve u është
dhënë ky autoritet. Ky monitorim mund të jetë
sistematik gjatë procesit të mbikqyrjes së veprimtarive të tyre apo rëndom në praninë e tyre
të përbashkët në të njëtin vend pune.
Shoqëria zbaton procedurën “Raporti i jo-konformitetit, Veprime Korigjuese dhe Parandaluese”, e cila përshkruan veprimet që merren
për regjistrimin e jo-konformiteteve që mund të
lindin nga funksionimi i Sistemit të Menaxhimit të
Integruar tek ANTEA, si dhe veprimet korigjuese
të aplikueshme për t’i eleminuar këto jo-konformitete. Kjo procedurë përshkruan gjithashtu
veprimet parandaluese, për të shmangur ndonjë jo-konformitet, si dhe për të përmirësuar në
mënyrë të vazhdueshme produktet dhe shërbimet e ANTEA-s. Gjatë vitit 2014, ne nuk kemi hasur ndonjë situatë jo-konformiteti.

Mbrojtja mjedisore
ANTEA Cement është e përkushtuar të jetë shembulli më i mirë si një biznes i qëndrueshëm pro - mjedisit, duke respektuar jo vetëm legjislacionin shqiptar por gjithashtu
edhe legjislacionin e Bashkimit Evropian.
Iniciativat dhe projektet e përmendura si më poshtë e bëjnë ANTEA Cement një shoqëri të përgjegjshme, e cila tregon kujdes për mjedisin dhe për komunitetin.
• Projekti i parë në fushën pro mjedisit, i përgatitur sipas udhëzimeve BAT dhe
me një Vlerësim për Ndikimim Mjedisor dhe Social përpara ndërtimit të fabrikës.
• Identifikimi i ndikimeve të detajuara mjedisore dhe masat e zbutjes, të cilat
zbatohen që prej fazës së ndërtimit.
• Implementimi i CEMs (Sistem për Monitorimin e Vazhdueshëm të Emetimeve)
i cili zbatohet përtej kërkesave legjislative në Shqipëri.
• Operatori raportues i parë dhe i vetëm PRTR (Protokoll mbi çlirimin e ndotjes
dhe regjistrin e transferimit) për tre vite rradhazi.
• Shembulli më i mirë për menaxhimin dhe rehabilitimin e guroreve sipas Këshillit Botëror të Biznesit mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm (WBCSD)
• Impiant për trajtimin e ujërave të zeza, e cila është ndërtuar dhe operon në
kantierin ë punës sipas standarteve të Bashkimit Evropian.
• Studim i plotë hidrologjik i ujëmbajtësit të rajonit për sigurimin e furnizimit
me ujë për nevoja operacionale të fabrikës, pa prekur rezervat ujore të komuniteteve tona.
• Impiant për trajtimin e ujërave në sipërfaqe dhe shirat e stuhishme, e cila operohet sipas BE-së.
• Instalimi i pare i SNCR (sistem reduktimi selektiv dhe katalitik) në Shqipëri për
reduktim të mëtejshëm të emëtimeve (në formë vullnetare), pavarësisht se
nivelet e emëtimeve janë në përputhje me legjislacionin vendas.
• Përtej kërkesave legjislative, fabrika ka kryer monitorimin për cilësinë e ajrit në
ambient, në zonat e banuara përreth saj, për të siguruar se funksionimi i fabrikës nuk shkakton ndikime negative në komunitet.
• Respektimi i pamjeve dhe peisazheve vizuale të komunitetit me anë të rehabilitimit dhe pyllëzimit të mjedisit.
• Reduktim i konsumit te ujit nepermjet riciklimit te meshume se 60% te ujit të
konsumuar.
• Verifikim i të dhënave të monitoruara dhe të raportuara nga laboratorë të
pavarur të akredituar.
• Implementimi i një sistemi për menaxhimin e mbetjeve, sipas legjislacionit të
BE-së.
• Veprimtari të vëzhdueshme mbi rritjen e ndërgjegjësimit mjedisor, midis palëve
të të ndryshme të interesit, si dhe veprime vullnetare nga punonjës të komunitetit.

Sistemi për menaxhimin e mjedisit
Certifikata ISO 14001:2004 është marrë në Korrik 2012. Sistemi përfshin emetimet në
ajër, guroret dhe aspektet e peisazhit, ujin në tokë, puse dhe aspekte të ujërave të
zeza, mbetje të lëngshme dhe të ngurta, burime natyrore dhe konsumim të energjisë,
zhurmë etj. Nente Organizata të pavarura verifikimi kanë kryer kontrolle të ndryshme,
që prej certifikimit dhe kontrollit të fundit që u zhvillua më 25 Qershor 2014.

31

32

Menaxhimi i ujit
Projekti “hidro - shpim” i ANTEA-s është iniciuar nga Teknologjia e Prodhimit (TP) në Mars 2007, pas
një studimi paraprak nga gjeo-ekipi i ANTEA-s, në bashkëpunim me ekspertë nga Universiteti i
Tiranës, lidhur me kushtet hidro gjeologjike të zonës së Burizanës. Pas një studimi të detajuar për 9
muaj, ekspertët arritën në konkluzionin se: “Bazuar në nevojat e përllogaritura të Fabrikës së Çimentos (në maksimum), raporti vjetor i pompimit nga ujëmbajtësi i Burizanës është gati 3% e potencialit të përgjithshëm vjetor të rimbushjes së mbajtësit të ujit, pra furnizim/shkarkim u ujit të “pastër” në
ujëmbajtës për zonën në përgjithësi”.
Ne kujdesimi për ujin nëpërmjet praktikave të mëposhtme:
• Kemi zbatuar një sistem për manaxhimin e ujërave.
• Uji nga puset monitorohet për cilësinë dhe sasinë nga laboratorë të akredituar të pavarur
(megjithëse nuk parashikohet në legjislacion)
• Niveli i ujit matet në turielat e ujit çdo muaj, me qëllim për të garantuar tërheqje të qëndrueshme të ujit.
• Kemi zbatuar një sistem të mbyllur për riciklimin e ujit
• Kemi zbatuar një rrjet të mirë përcaktuar për matesat e rrjedhjeve, me qëllim për të
identifikuar dhe për të gjurmuar lehtësisht humbjet e mundshme të ujit
• Monitorimi i konsumit te ujit sipas destinacionit
Të dhënat statistike lidhur me tërheqjen e ujit paraqiten në Tabelën Nr.11 në Shtojcën e këtij raporti.
Nuk ka burime uji që ndikohen në mënyrë të konsiderueshme nga tërheqja e ujit. ANTEA Cement
riciklon më tepër sesa 60% të ujit të përdorur.

Biodiversiteti
Zona pranë Fabrikës dhe guroret përkatëse është tokë e hapur për pastrim, që përdoret pjesërisht
për kullotje, gjueti dhe si burim për dru për tu përdorur si lëndë djegëse.
Nuk janë identifikuar zona të mbrojtura pranë Fabrikës dhe guroret përkatëse dhe vendodhjet,
përfshi gjithashtu rrezen prej 1 km nga kufijtë e fabrikës, nuk konsiderohen vlerë ekologjike përjashtimore, me habitat me përbërje të ngjashme dhe cilësi që gjendet në zonën përreth. Skanimi i Fabrikës dhe zonës përkatëse ku ndodhen guroret për identifikimin e zonave me biodiversitet të lartë
të mundshëm është një procesi i vazhdueshëm dhe është kryer së fundmi në tremujorin e dytë të
vitit 2014 nëpërmjet aplikimit IBAT (Instrumenti i Integruar për Vlerësimin e Biodiversitetit). Vlerësimi
nëpermjet IBAT ka treguar se nuk ka zona të mbrojtura apo zona me vlerë të lartë biodiversiteti,
lidhur me apo pranë vendeve ku ndodhet guroret e ANTEA.

Figura Nr 1 - Pika e mbrojtur me e afert

ANTEA Cement, Guroret
gelqerore dhe argjilore

Parku Kombetar i Qafeshtames
(me shume se 5 km larg guroreve)
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Pas konkluzioneve të ESIA, u përgatitën plane për menaxhimin dhe rehabilitimin për projektin e ANTEA. Rasti i studimit për rehabilitimin e guroreve është vlerësuar 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 guroreve.
• Identifikimi i specieve të florës dhe endemike të rajonit përpara
fillimit të funksionimit të guroreve.
• Rehabilitimi u zhvillua brenda vitit të parë të funksionimit të guroreve.
• Dy specie shqiptare endemike u përfshinë në rehabilitimin e guroreve
(shikoni fotot më poshtë);
• Guroria e parë në Shqipëri është shfrytëzuar sipas standarteve të BE-së dhe
në përputhje të plotë me legjislacionin.

Dy specie të florës që janë
përfshirë në Listën e Kuqe në
Shqipëri, të emërtuar Lajthi
(lis ashe apo lis ishull) dhe
Salvia officinalis (sherebelë)
janë prezantuar në procesin e
rehabilitimit të guroreve.

Vendosje e dheut në
brazat e gurores

Rehabilitimi i parë
pas 2 vitesh

Midis viteve 2011 dhe 2014
është rehabilituar një sipërfaqe e përgjithshme prej
39,234 m2, me 4,925 pemë
dhe më shumë se 2,500 bimë
të ulta dhe shkurre. Vetëm për
2014, 8,300 m2 sipërfaqe e
guroreve te gelqeres dhe argjilit janë rehabilituar.
Detajet rreth rehabilitimit të
guroreve te gelqeres dhe argjilit jepen në Tabelën Nr. 12, në
Shtojcën, e këtij raporti.
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Mbjellja e species endemike
“Querqus llex”

Mbjellja e specieve endemike
“Salvia Oficinalis”

Ndryshimi i klimës
Dioksidi i karbonit që prodhohet nga industria e çimentos kontribon në “efektin serë”. Grupi TITAN
ka në fokus përmirësimin e efikasitetit të energjisë në procese industriale dhe zhvillimin e produkteve eko-efektive. Në këtë përmirësim, një rol të madh luan zëvendësimi i lëndëve djegëse fosile
me lëndë djegëse alternative. Për këtë qëllim, ANTEA ka bërë shumë përpjekje. Është përgatitur
një studim për vlerësimin e ndikimit në mjedis për përdorimin e lëndëve djegëse alternative. Instalimi i përgatitur lejon përdorimin e lëndëve djegëse alternative dhe është miratuar licenca për
bashkë-përpunimin. Sasi të vogla të lëndëve djegëse alternative janë bashkë-përpunuar gjatë vitit
2014 dhe testi industrial është kryer me sukses. Po kryhet një kërkim intensiv në treg për burime të
mundshme.
Për momentin raporti i zëvendësimit të lëndëve djegëse fosile me lëndë djegëse alternative është
gati zero. Përdorimi i materialeve të para alternative për 2014 është 1% dhe shoqëria po shqyrton
rritjen e normës së zëvendësimit.
ANTEA zbaton WBCSD/CSI Cement CO2 dhe protokollin mbi energjinë: Standardet për llogaritjen
dhe raportimin e CO2 dhe energjisë për industrinë e çimentos për të llogaritur emetimet e përgjithshme të CO2. Në përputhje me këtë protokoll, llogaritja dhe raportimi i CO2 dhe energjisë kryhet
rregullisht, pavarësisht se kjo nuk është një kërkesë ligjore në Shqipëri.

Tabela Nr 13: Emetimet CO2
Emetimet direkte të efektit serë

2014

Ekuivalent t CO2 të emetimeve të përgjithshme direkte

636,110

Produti kg/t të emetimeve specifike direkte CO2

681.2

Sistemi i monitorimit të vazhdueshëm të emetimeve
Përtej kërkesave legjislative, shoqëria ka vendosur të krijojë dhe operojë në mënyrë vullnetare një
Sistem të Vazhdueshëm Monitorimi për Emetimet (CEMS), që prej fillimit të funksionimit të godinës.
• CEMS verifikohet nga palë të treta për sigurimin e të dhënave, periodikisht.
• Të gjithë instrumentet për CEMS kalibrohen dhe kontrollohen sipas
standartit EN 14181.
Investimet shtesë tek CEMS kryhen duke 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 vlerat e emëtimeve dhe siguron cilësi dhe pavarësi të vlerave. ANTEA operon sipas BAT
(Teknika më e Mirë e Mundshme), në përputhje me Udhëzimin për emëtimet industriale 2010/75/
EU, pavarësisht se nuk është një kërkesë e parashikuar në legjislacionin shqiptar.
Fabrika ka mbyllur magazinat për mbi 100.000 ton materiale të para dhe i gjithë transportimi i
materialeve brenda fabrikës kryhet nëpërmjet transportiereve të mbuluar për të reduktuar pluhurin
e lëvizshëm. Filtrat hibrid vendosen në të gjitha emëtimet e burimit dhe mirëmbahen rregullisht.
Përdoren mullinj me teknologjinë më moderne me bluarje vertikale pasi kanë një performancë më
të mirë dhe efikasitet të përmirësuar në konsumimin elektrik.
Në lidhje me zhurmën, janë vendosur izolime për pajisjet dhe ndërtesat. Procesi i monitorimit të
zhurmës kryhet çdo periudhë tre mujore.
Si shembull të angazhimit të shoqërisë ndaj kufijve të ulta të emëtimeve krahasuar me standartin
shqiptar do të donim të përmendnim vendosjen e impiantit SNCR (reduktim selektiv jo-katalitik).
Objekti praktikisht lejon një shoqëri të reduktojë emëtimet e saj NOx. Pavarësisht se emëtimet tona
NOx ishin brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni shqiptar, shoqëria ka investuar 600,000
EUR në instalime për të reduktuar më tej emëtimet ndaj niveleve më të ulta të standarteve të BE-së.
Kostoja vjetore operacionale e instalimit është 300,000 – 500,000 Euro në vit.
Detajet mbi pikat e monitorimit dhe shpeshtësia e monitorimit tregohen në Tabelën Nr. 14,
në Shtojcën.
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Emetimet në ajër
Oksid squfur dhe oksid nitrogjen
Te dyja emetimet SOx dhe NOx jane nen
limitet e percaktuara ne legjislacionin
shqiptar. Emetimet SOx janë shumë të
ulta, për shkak të përqëndrimit të tyre
të ulët në lëndë djegëse dhe lëndë të
para. Bazuar në Sistemin e Monitorimit
të Vazhdueshëm të Emetimeve që fabrika ka instaluar dhe ka vënë në përdorim që prej periudhës dhjetor 2010,
më poshtë tregohen përqendrimet mesatare vjetore të emëtuara nga oxhaku
i furrës. Nivelet e emëtimeve në Fabrikën
ANTEA Cement i referohen kushteve
standarte: gaz i thatë në një temperaturë 273 K dhe presion 1 013 kPa.
Grimcat
Ekzistojnë dy burime pluhuri në fabrikën
e çimentos, përkatësisht:
● Pluhuri burim pike, është sasia e përgjithshme e grimcave të emetuara nga
oxhaqe (furrë, mulli i çimentos, mulli
qymyri dhe frigorifer). Vlerat e matura tregojnë se emëtimet janë brenda
dhe shumë nën limit. Që të zvogëlojmë
emetimet e pluhurit nga pika burim,
nga pikëpamja teknike ne kryejmë si
vijon:
• Filtra qese që përdoren dhe ruhen si
duhet, të cilat sigurojnë nivele të ulëta
të pluhurit.
• Transport i kryer nëpërmjet transportiereve te mbuluar.
• Magazina të mbyllura, etj.
Statistikat tregojnë se nivelet janë të
qëndrueshme dhe nuk shfaqin ndonjë
tendencë në tejkalim të kufirit dhe as
rritje të emetimeve.
● Pluhuri i lëvizshëm është sasia e përgjithshme e grimcave që emetohen
jo nga burime të përcaktuara dhe të
vazhdueshme, por janë të lidhura me
kushte të caktuara dhe veprimtari të
caktuara (p.sh., era, procesi i ngarkim
shkarkimit, veprimtaritë e pastrimit dhe
mirëmbajtjes).
Në lidhje me pluhurin lëvizës përsëri
ANTEA ka performancë shumë të mirë
(matjet tregojnë se cilësia e ajrit të
ambientit në lidhje me përqendrimin e
grimcave është e mirë dhe brenda kufijve që aplikohen për grimcat).

36

Grafiku Nr 1: Emetimet SOx
400

DESCRIPTION

350

Fatalities ( dire

300

Fatalities ( indi

250
200
150

SOx mg/Nm3

LTI

SOx mg/Nm3

LTIFR
LTISR

Limiti shqiptar

100

Near Misses

Limiti europian

50

% of Investigat

0

Number of cor

2011 2012 2013 2014 Jan-15 YTD

Proposals by e

2015

Grafiku Nr 2: Emetimet NOx

Training hours

Training hours (

900
850

DESCRIPTION

800

Fatalities ( direc

750

Fatalities ( indir

700

NOx mg/Nm3

LTI

600

NOx mg/Nm3

LTIFR

550

Limiti shqiptar

650

500

LTISR
Near Misses

Limiti europian

450

% of Investigate

400

Number of cor

2011 2012 2013 2014 Jan-15 YTD

Proposals by em

2015

Grafiku Nr 3: Emetimet e pluhurit nga furra

Training hours

Training hours (

50
45

DESCRIPTION

40

Fatalities ( directly em

30

Fatalities ( indirectly e

25

Pluhur mg/Nm3

LTI

20

Pluhur mg/Nm3

LTIFR

15

Limiti shqiptar

10

Limiti europian

5
0

LTISR
Near Misses
% of Investigated NM

Number of corrective

2011 2012 2013 2014 Jan-15 YTD

Proposals by employe

2015

Training hours (direct

Grafiku Nr 4: Emetimet SPM

Training hours (indirec

DESCRIPTION

140

Fatalities ( d

120

Fatalities ( in

100

SPM µg/Nm3

LTI

80

SPM µg/Nm3

LTIFR

Limiti shqiptar

LTISR

60
40

Limiti europian

20
0

Near Misses

% of Investig

Number of c

2011 2012 2013 2014

Proposals by

Grafiku Nr 5: Emetimet PM 10

Training hou
DESCRIPTIO
Training hou
Fatalities (

70

Fatalities (

60
50

PM 10 µg/Nm3

LTI

40

PM 10 µg/Nm3

LTIFR

Limiti shqiptar

LTISR

30
20

Limiti europian

10

Near Misse

% of Invest

0

Number of

2011 2012 2013 2014

Proposals b

Training ho

Training ho

Shkarkimet e rrjedhjeve të lëngta
ANTEA monitoron derdhjet e lëngshme çdo muaj, në laboratorë të akredituar për cilësinë e tyre
dhe çdo javë përmes kontrollit të brendshëm të cilësisë. Përpara procesit të shkarkimit ujërat sipërfaqësore trajtohen përmes pellgjeve të dekantimit në mënyrë që të zvogëlohen trupat e ngurtë pezull
dhe për naftë dhe yndyrna. Ripërdorimi i ujërave sipërfaqësore të mbledhura në njësitë e dekantimit
për aktivitetet e shuarjes së pluhurit, në mënyrë për të reduktuar konsumin e ujit.
Uji i shkarkuar në sipërfaqe nuk matet. Ekziston impianti për trajtimin e ujërave të zeza dhe ky proces
operohet që prej ndërtimit të objektit. Uji i shkarkuar matet nëpërmjet metrave të rrjedhjes. Nuk i kalon
pragjet / kufijtë e përcaktuar në legislation. Nuk ka ndikim të madh nga shkarkimi i ujërave të zeza.
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Tabela Nr 15: Derdhjet e lëngshme
Parametrat e derdhjes
së lëngshme

Vlera limit

Performanca
në 2014

Vaj dhe graso

10 mg/l

8.8

pH

6.0-9.0

8.3

Solidet e Përgjithshme Pezull (TSS)

50 mg/l

2.6

Kërkesë për Oksigjen Biokimik

30mg/l

14.4

Bakteret Koliform

<400MPN per 100ml

265.3

COD

150 mg/l

22.3

Sasia e përgjithshme e Nitrogjenit

10 mg/l

9.1

(BOD5)

Detajet mbi parametrat e monitoruara dhe të frekuencës tregohen
në tabelën Nr. 16, të Shtojcës.

Menaxhimi i mbetjeve
Ekziston një sistem për menaxhimin e mbetjeve. Bazuar në praktikat më të mira, mbetjet ndahen në
burim, mblidhen dhe ruhen përkohësisht në një njësi të mbledhjes së mbetjeve dhe më pas dërgohen për trajtim nëpërmjet kontraktuesve të licencuar.
Sasia e përgjithshme e mbetjeve të hedhura nga brenda është 7,699.5 ton.
Sasia e përgjithshme e mbetjeve të hedhura nga jashtë është 68.1 ton.
Gjatë vitit 2014 nuk ka pasur derdhje dhe/apo lëshime aksidentale.

Kosha për mbetje
për ndarjen në burim
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Njësi e përkohshme për
mbledhjen e mbetjeve

Grafiku Nr 6: Hedhja e mbetjeve nga brenda
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Nxitja e Zhvillimit te Qendrueshem
nepermjet rrjetezimit
ANTEA Cement synon të promovojë praktikat më të mira të shoqërisë në komunitetin e biznesit të
Shqipërisë duke kryesuar aktivisht për dy vjet me radhë shoqatën Rrjeti shqiptar i PSK-së. Rrjeti u krijua
në vitin 2013, si një përgjigje ndaj nevojës në rritje për kompanitë që të bëjnë PSK-në pjesë të praktikave të tyre dhe për të nxitur PSK-në në Shqipëri. Rrjete të ngjashme ekzistojnë në të gjitha vendet
evropiane, por ky është rrjeti i parë i PSK-së në Shqipëri. Ky rrjet ka si mision të promovojë rëndësinë
e përgjegjësisë korporative sociale në komunitetin e biznesit, duke i nxitur që të zbatojnë praktika të
qëndrueshme të biznesit.
Gjatë vitit 2014, Rrjeti shqiptar i PSK-së nën presidencën e ANTEA Cement ka organizuar në mënyrë
aktive workshope, seminare, tryeza të rrumbullakëta, si dhe forume.

FACTS

1

2

Forume Shumepaleshe
te PSK-se

Lancimi i Rrjetit te PSK-se

Fushate
ripyllezimi

3 1 2

Konference
Cmime
per PSK
Fushata per
te PSK-se
mbledhje fondesh

Forumi i dyte Shumepalesh

3

Seminare mbi
Mjedisin, Sh&S
dhe Te drejtat
e njeriut

Workshop me CSR
Hollanda

1

1

Tryeze te
Workshop rrumbullaket per
per PSK
Qeverisjen e
Korporatave

Memorandum mirekuptimi per
Fushaten e Pyllezimit

Anetaret e Shoqates jane:

Seminar per mjedisin

Tryeze e rrumbullaket per
Qeverisjen e Korporatave
dhe Raportimin

Edicioni i pare i Cmimeve PSK

Konference mbi PSK

Në vitin 2014, ANTEA Cement mbështeti organizimin e :
• Kongresit të parë Carpathian të Gjeologjisë
në Shqipëri, i cili u organizua nga Shoqata
Gjeologjike e Shqipërisë.
Ky Kongres, ku morën pjesë kërkuesit më të njohur në fushën e gjeologjisë, është organizuar për
herë të parë në Shqipëri.
• Konferenca mbi Energjinë e Gjelbër, e cila u
organizua nga Universiteti i Bujqësisë.
Shoqëria jo vetëm mbështeti zhvillimin e konfer-
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encës financiarisht por mori pjesë me një studim
dhe prezantim me temë “Rikuperimi i energjisë
nga mbetjet”. ANTEA u zgjodh si vendi për tu
vizituar, në cilësinë e praktikës më të mirë lidhur
me menaxhimin e mjedisit.
• Projekti ALBEITI
Ky projekt ka si qëllim përgatitjen dhe nxjerrjen e
një raporti lidhur me performancën e industrisë
së minierave në Shqipëri.

Në 2014, fabrika u vizitua nga :
• Drejtori Ekzekutiv i Inspektoriatit të Lartë të Punës (ILP) Z.
Dritan Ylli dhe homologët e tij në rajon zhvilluan një vizitë
në Fabrikën tonë, në kuadër të një konference rajonale
mbi Shëndetin & Sigurinë. Antea Cement u përzgjodh
nga Inspektoriati i Punës ndërmjet dy shoqërive të tjera, si
shoqëria me praktikën më të mirë në Shqipëri, lidhur me
standartet e larta të sigurisë në vendin e punës dhe kujdesin që tregohet për punonjësit. Vizitorët u prezantuan
me performancën e fabrikës tonë dhe zhvilluan një tur
për tu njohur me investimin e kryer.

• Studentë dhe profesorë nga Universitete të ndryshme, si
Universiteti i Durrësit, Universiteti Evropian i Tiranës, Universiteti Akademia e Biznesit, Universiteti Polis, Universiteti Politeknik dhe Universiteti i Prishtinës, zhvilluan një vizitë për
të përfituar anën praktike të informacionit teorik të dhënë
në institucionet e tyre.

• Në kuadër të festimit 1,000 ditë pa LTI (papaftësi apo
largim i përkohshëm nga puna për shkak të aksidenteve
në punë), Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Kryeinspektori
i Inspektoriatit të Punës zhvilluan një vizitë në fabrikë. Të dy
autoritetet përshëndetën arritjet e ANTEA Cement, si dhe
përgëzuan drejtorët dhe punonjësit. Punonjësit dhe kontraktuesit morën dhurata për përpjekjet e tyre.

• Përfaqësues nga Ambasada e Hollandës dhe PSK
Hollandë zhvilluan një vizitë në fabrikë me qëllim për
tu njohur me praktikat më të mira PSK të shoqërisë.
PSK Hollandë është kontraktuar nga Ambasada e Hollandës për të përgatitur një raport lidhur me PSK-në në
Shqipëri. Në këtë kontekst, ekspertët zhvilluan takime
me kompani të ndryshme të cilët zbatojnë praktikat më
të konsoliduara të PSK-së.

• Ambasadori grek në Shqipëri, Z. Leonidas Rokanas zhvilloi një vizitë në fabrikë, me qëllim për tu prezantuar me
performancën e fabrikës, si dhe me investimin e përgjithshëm.
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V. Rreth këtij raporti
Raporti i Integruar 2014 është raporti i parë vjetor i Qëndrueshmërisë që Shoqëria po nxjerr sipas udhëzimeve GR 3.1. Ajo
mbulon të dhënat nga 1 janar 2014 deri më 31 dhjetor 2014. Të
dhënat e Performancës nga objekti i ANTEA Cement (fabrika dhe
guroret përreth) formojnë bazën e këtij raporti. Raporti mbulon
gamën e plotë të ndikimeve ekonomike, sociale dhe mjedisore, si
dhe performancën e aktiviteteve të çimentos së ANTEA-s. Treguesit
përkatës llogariten në vijim të përkufizimeve të mëposhtme të ofruara nga Udhëzimet e Iniciativës së Qëndrueshme të çimentos për
të gjitha emetimet e ajrit dhe Shëndetin & Sigurinë dhe për përkufizimet GRI për të gjithë treguesit e tjerë mjedisor dhe social. Raporti mbulon treguesit kyç të performancës mjedisore të fabrikës, të
dhënat e konsoliduara nga prodhimi i çimentos dhe guroret.
Pas përditësimit të Udhëzimeve CSI në vitin 2013 në lidhje me performancën e sigurisë, të gjitha referencat e përmendura më parë
si “kontraktues” janë referenca për “punonjës të tërthortë” ose “të
punësimit indirekt”. Për të llogaritur treguesit referuar “punësim të
drejtpërdrejtë nga komuniteti lokal” dhe “furnizues lokal apo kontraktorë”, vlerësimet janë bërë me përkufizimin e mëposhtëm lokal:
“Lokal” i referohet rajonit administrativ brenda të cilës ndodhet një
fabrikë çimentoje, njësi për lëndët e para, një gurore, një terminal,
zyrat e shoqërisë apo ambientet e tjera që i përkasin grupit ose
një prej degëve të saj. Furnitoret lokal janë ofruesit e materialeve,
produkteve dhe shërbimeve që janë të bazuar në të njëjtin treg
gjeografik si organizatë raportuese (p.sh., nuk ka pagesa transnacionale për furnitoret).
Informacioni në lidhje me Shëndetin & Sigurinë në Punë dhe
mbrojtjen e mjedisit është në përputhje me Standardet e industrisë së çimentos dhe protokollet përkatëse të Këshillit Botëror të
Biznesit për Zhvillim të Qëndrueshëm (WBCSD) - Iniciativat për
Qëndrueshmëri në Industrinë e Çimentos (CSI).
Të gjitha pyetjet dhe / ose sugjerimet lidhur me raportin duhet të
dërgohen tek Zyrtari i PSK-së të Antea Cement, znj. Teuta Saka, ose
në adresën e mëposhtme elektronike:
csr@anteacement.com
Për më shumë informacion ju lutem vizitoni faqen tonë të internetit:
www.anteacement.com
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VI. Indeksi i GRI
Nr/
Kodi

Indikatorët e raportuar

Nr. i
faqes në
raport

Lista e grupeve të palëve të interesit të
angazhuar nga organizata
Bazë për identifikimin dhe përzgjedhjen
e palëve të interesit me të cilët krijohet
angazhim
Pjesa 2: Performanca

Informacioni standard Pjesa 1:
Informacionet mbi profilin e kompanisë
Strategjitë dhe analizat
1.1

Deklarata e Drejtorit të Përgjithshëm

5

Profili i organizatës
2.1

Emri i organizatës

6

2.2

Markat, produktet dhe/ose shërbimet
kryesore
Struktura operacionale

6

2.4

Vendndodhja e zyrave qendrore të
organizatës

6

2.5

Numri i vendeve ku operon organizata

6

2.6

2.3

Natyra e pronësisë dhe forma ligjore

6

2.7

Tregjet

6

2.8

Shkalla e organizatës raportuese

2.9

Ndryshime të rëndësishme gjatë
periudhës së raportimit
Çmimet e marra gjatë periudhës së
raportimit
Parametrat e raportit

2.10.

3.1

Periudha e raportimit

3.2

Data e raportit të mëparshëm

3.3

Cikli i raportimit

3.4

Pika e kontaktit për pyetjet lidhur me
raportimin apo përmbajtjen
Procesi për përkufizimin e përmbajtjes së
raportit
Kufiri i raportit

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Kufizimet mbi qëllimin apo kufinjtë e
raportit
Bazat për përgatitjen e raportit
Teknikat për matjen e të dhënave dhe
bazat e llogaritjeve
Shpjegimi i efektit
Ndryshimet e rëndësishme

4,42
/
42

42

EN2
EN3
EN4

/
42
/
/

4.1

Struktura qeverisëse e organizatës
Në rastin kur kryetari i organit të
qeverisjes ka gjithashtu një rol ekzekutiv

EN5

EN6

4.3

Numri i anëtarëve të organit të
qeverisjes që janë anëtarë të pavarur
dhe / ose jo - ekzekutivë
Mekanizmat për palët e interesit dhe
punonjësit për të siguruar rekomandime
për organin e qeverisjes

48-49

EN7
/

EN8
EN9

/

Zhvillimi dhe ndikimi i investimeve në
infrastrukturë dhe shërbimet e ofruara
kryesisht për përfitim publik, nëpërmjet
angazhimit tregëtar, në natyrë, ose në
forme të papaguar.

13,28,29

18

Mjedisore

4,42

11-13, 42

13,17,18

Kuptimi dhe përshkrimi i ndikimeve të
rëndësishme të tërthorta ekonomike,
përfshirë dhe masa e ndikimit.

Tabela për informacionet standarte
Politikat dhe praktikat aktuale lidhur me
kërkimin e sigurisë së jashtme
Qeverisja, Përkushtimi dhe Angazhimi

4.2

4.4

/

Vlera e drejtpërdrejtë ekonomike e
krijuar dhe e shpërndarë, përfshirë të
ardhurat, shpenzimet operative,
kompensim të punonjësit, donacione
dhe investime për komunitetin, fitimet e
pashpërndara, si dhe pagesat për
siguruesit e kapitalit dhe organeve
drejtuese të organizatës.
Harku i raportit të pagës standart në
nivelin hyrës sipas gjinisë, në krahasim
me pagën minimale lokale në vende të
rëndësishme operacionale.

EN10

Materialet e përdorura sipas peshës ose
volumit.
Përqindja e materialeve të përdorura që
janë materiale hyrëse të riciklueshme.
Konsumi i drejtpërdrejtë i energjisë nga
burimi primar i energjisë.
Konsumi i tërthortë i energjisë nga burimi
primar.
Energji e kursyer për shkak të
përmirësimeve të sistemeve të kursimit
dhe rritjes së efikasitetit.
Iniciativat për të ofruar produkte dhe
shërbime me energji-efikase apo energji
të ripërtëritshme, si dhe reduktime të
kërkesave të energjisë si rezultat i këtyre
iniciativave.
Iniciativa të ndërrmara për të reduktuar
konsumin dhe reduktimet indirekte të
energjisë indirekte.
Tërheqja e përgjithshme e ujit nga
burimi.
Burimet e ujit të prekur ndjeshëm nga
tërheqja e ujit.
Përqindja dhe vëllimi i përgjithshëm i ujit
riciklohet dhe ripërdoret.

43

EN11

EN12

EN13
EN14

EN15

Sociale: Praktikat e punës dhe puna e denjë

Vendndodhja dhe madhësia e tokës në
pronësi, me qira, ose ngjitur me, zonat e
mbrojtura dhe zonat me vlerë të lartë
biodiversitetit jashtë rajoneve të
mbrojtura.
Përshkrimi i ndikimeve të rëndësishme të
aktiviteteve, produkteve dhe shërbimeve
për biodiversitetin në zonat e mbrojtura
dhe zonat me vlerë të lartë të
biodiversitetit jashtë zonave të
mbrojtura.

LA1

LA2

LA3

Habitatet e mbrojtura ose të
restauruara.
Strategjitë, veprimet e tanishme dhe
planet e ardhshme për menaxhimin e
ndikimeve mbi biodiversitetin.
Numri i specieve në Listën e Kuqe IUCN
dhe në Listën e specieve për ruajtje
kombëtare në zonat e prekura nga
veprimtaria operacionale, sipas nivelit të
rrezikut të zhdukjes.

LA15

LA6

EN16

Numri i përgjithshëm i emetimeve direkte
dhe indirekte të gazit serë sipas peshës.

35

EN17

Emetimet të tjera indirekte të gazit serë
sipas peshës.
Iniciativa të ndërmarra për të reduktuar
emetimet dhe reduktimet e gazit.

35

Emetimet e substancave që zbrazin
ozonin, sipas peshës.
NOx, SOx dhe emëtimet e tjera të
rëndësishme në ajër sipas llojit dhe
peshës.
Shkarkimi i përgjithshëm i ujit sipas
cilësisë dhe destinacionit.

35

EN18
EN19
EN20

EN21

LA7

36,37,47

Pesha e përgjithshme e mbetjeve, sipas
llojit dhe metodës të shkarkimit të tyre.

38,39

EN23

Numri i përgjithshëm dhe vëllimi i
derdhjeve të rëndësishme.
Identiteti, madhësia, statusi i mbrojtur
dhe vlera e biodiversitetit të organeve të
ujit dhe habitateve të lidhura të prekura
ndjeshëm nga shkarkimet e ujit të
organizatës raportuese.
Iniciativat për të zbutur ndikimet
mjedisore të produkteve dhe
shërbimeve, si dhe shtrirja e zbutjes së
ndikimit.
Vlera monetare e gjobave të
konsiderueshme dhe numri i
përgjithshëm i sanksioneve jo-monetare
për mospërputhje me ligjet dhe
rregulloret mjedisore.
Sasia e përgjithshme e shpenzimeve për
mbrojtjen e mjedisit dhe kryerjen e
investimeve, sipas llojit.

37

EN26

EN28

EN30

44

LA11

33,46

EN22

EN25

LA10

33,46

35-39

Asnjë
gjobë
për vitin
2014
39

LA12

LA13

Fuqia punëtore e përgjithshme, sipas
llojit të punës, kontratës së punës,
rajonit, të ndarë sipas gjinisë.
Numri i përgjithshëm dhe shkalla e
punonjësve të rinj dhe lëvizja e
punonjësve sipas grupmoshës, gjinisë
dhe rajonit.
Përfitimet e ofruara për punonjësit me
kohë të plotë që nuk ofrohen për
punonjësit e përkohshëm ose me kohë
të pjesshme, sipas operacioneve të
mëdha.
Rikthimi në punë dhe mbajtja e
normave pas pushimit prindëror, sipas
gjinisë.
Përqindja e fuqisë punëtore të
përgjithshme të përfaqësuar në komitete
formale për shëndetin & sigurinë, nivel
drejtues - punëtor, të cilët ndihmojnë në
monitorimin dhe këshillimin e
programeve të shëndetit & sigurisë në
punë.
Shkalla e lëndimit, sëmundjet
profesionale, ditët e humbura,
mungesat, si dhe numri i vdekjeve të
lidhura me punën, sipas rajonit dhe
gjinisë.
Orët mesatare në vit për trajnimin e
punonjësve, sipas gjinisë dhe kategorisë
së punonjësve.
Programet për menaxhimin e
shkathtësive dhe të mësuarit gjatë gjithë
jetës, që mbështesin punësimin e
vazhdueshëm të të punësuarve dhe i
ndihmojnë ata në menaxhimin e
përfundimit të karrierës.
Përqindja e punonjësve që marrin
rishikim të rregullt të performancës dhe
karrierës, sipas gjinisë.
Përbërja e organeve të qeverisjes dhe
ndarja e punonjësve në kategoritë e
punonjësve, sipas gjinisë, grupmoshës,
anëtarësimit në grupe të pakicave, si
dhe tregues të tjerë të diversitetit.

19-21

19-21

19

19

25

25,26

22

21

19

19-21

LA14

Shkalla e pagës bazë dhe shpërblimit të
femrave ndaj meshkujve, sipas
kategorisë së punonjësve, vendeve të
rëndësishme të funksionimit.
Sociale: Të drejtat e njeriut

18,19

HR3

Numri i përgjithshëm i trajnimeve të
punonjësve në lidhje me politikat dhe
procedurat mbi aspektet e të drejtave të
njeriut, të cilat janë të rëndësishme për
operacionet, përfshi edhe përqindjen e
punonjësve të trajnuar.

23

HR4

HR5

HR6

HR7

HR11

Numri i përgjithshëm i incidenteve nga
diskriminimi, si dhe veprimet korrigjuese
që janë ndërmarrë.
Operacionet dhe furnitoret e
rëndësishëm të identifikuar, ku e drejta
për të ushtruar lirinë e shoqërimit dhe
negociatat kolektive mund të shkelen
apo të vihen në rrezik të
konsiderueshëm, dhe veprimet e
ndërmarra në mbështetje të këtyre të
drejtave.
Operacionet dhe furnitoret e
rëndësishëm të identifikuar se përbëjnë
rrezik të konsiderueshëm për incidente
nga punësimi i fëmijëve, si dhe masat e
marra për të kontribuar në heqjen
efektive të punësimit të fëmijëve.
Operacionet dhe furnitoret e
rëndësishëm të identifikuar se paraqein
rrezik të madh për incidentet që rrjedhin
nga punësimi i detyruar ose i
detyrueshëm, dhe masat për të
kontribuar në eliminimin e të gjitha
formave të punësimit të detyruar.
Numri i ankesave që kanë të bëjnë me
të drejtat e njeriut të paraqitura,
trajtuara dhe zgjidhura nëpërmjet
mekanizmave formale të ankesave.

Asnjë
incident
per vitin
2014
23

PR1

23

PR2

23

PR3

PR4

Nuk ka
ankesa
për vitin
2014

Sociale: Shoqëria
Përqindja e veprimeve me angazhimin e
zbatuar të komunitetit lokal, vlerësimin e
ndikimit, dhe programet e zhvillimit.

100%

SO9

Operacionet me ndikime të
konsiderueshme negative të mundshme
ose faktike në komunitetet lokale.

17

SO10

Parandalimi dhe zbutja e masave të
zbatuara në operacionet me ndikime
negative të konsiderueshme të
mundshme apo reale në komunitetet
lokale.
Përqindja e punonjësve të trajnuar mbi
politikat dhe procedurat anti-korrupsion
të organizatës.
Pozitat e politikave publike dhe
pjesëmarrjes në zhvillimin dhe lobimin e
politikave publike.
Vlera e përgjithshme e kontributeve
financiare dhe ne te mira per partite
politike, politikanet dhe institucionet
respektive ne vend

7-9,
11-13,
17,31

SO5

SO6

Vlera monetare e gjobave të
Nuk ka
konsiderueshme dhe numri i
gjoba për
përgjithshëm i sanksioneve jo-monetare vitin 2014
për mospërputhje me ligjet dhe
rregulloret.
Sociale: Përgjegjësia mbi produktin

SO1

SO3

SO8

PR5

30
Fazat e ciklit të jetës në të cilën ndikimet
e shëndetit dhe sigurisë vlerësohen për
tu përmirësuar dhe përqindja e
kategorive të konsiderueshme të
produkteve dhe shërbimeve subjekt i
këtyre procedurave.
Numri i përgjithshëm i incidenteve të
Nuk ka
mospërputhjes me rregullat dhe kodet incidente
për vitin
vullnetare lidhur me ndikimet tek
2014
shëndeti dhe siguria e produkteve dhe
shërbimeve gjatë ciklit të tyre të jetës,
sipas llojit të rezultateve.
Lloji i informacionit të produktit dhe
30
shërbimit të kërkuar nga procedurat dhe
përqindja e produkteve dhe shërbimeve
të konsiderueshme që u nënshtrohen
kërkesave të tilla të informacionit.
Numri i përgjithshëm i incidenteve të
Nuk ka
mospërputhjes me rregullat dhe kodet incidente
per vitin
vullnetare, në lidhje me informacionin
2014
dhe etiketimin e produktit dhe shërbimit,
sipas llojit të rezultateve.
Praktikat lidhur me kënaqësinë e
konsumatorit, përfshi rezultatet e
sondazheve që masin kënaqësinë e
klientit.

30

10

10

/

45

Shtojcë
Tabela Nr 11: Konsumimi i përgjithshëm i ujit
Tërheqja e përgjithshme e ujit (sipas rrjedhës) (5)
Uji në sipërfaqe(6)

m³/y
m³/y

243,325
0

Ujië në tokë(7)

m³/y

243,257

m³/y

0

m³/y

0

m³/y

68

m³/y
m³/y
m³/y

0
243,325
55,328

m³/y

70,354

m³/y

60,000

Humbje

m³/y
m³/y

26,389
31,254

Shkarkimi i përgjithshëm i ujit (sipas destinacionit) (5)
Ujë në sipërfaqe (lum, liqen)(16)

m³/y
m³/y

10,412
10,412

Ujë në nën-sipërfaqe (puse)(17)
Trajtimi i ujit jashtë kantierit
Ujë oqeani apo deti
Konsumim i sasisë së përgjithshme të ujit
Sasia e përgjithshme e ujit të ricikluar

m³/y

0

m³/y
m³/y
m³/y
m³/y
m³/y

0
0
232,913
103,588
94,588

m³/y
m³/y

9,000
336,501

(18)

Ujë nga shirat
Ujëra të zeza

(8)
(9)

Ujëra bashkiake
Ujëra të oqeanit apo detit
Përdorimi i sasisë së përgjithshme të ujit (sipas destinacionit)
Përpunimi i ujit(10)

(5)

Ujë jo i ricikluar për ftohje mekanike (11)
(12)

Ujë për qëllime mjedisore
Ujë i pijshëm (për tu pirë, pastrim, higjenë, etj)
(13)

Ujë i ricikluar për ftohje mekanike (14)
Të tjera (larja e automjeteve, etj.)
Kërkesë për sasi të përgjithshme të ujit

Tabela Column2
No 12: Rehabilitimi
i guroreve
Column1
Column3
Column4
Viti
2011

2012

2013

2014
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Lloji i pemës
Numri
Sipërfaqja
Gurore e gëlqerores
Pishë
400
9200 m2
Lajthi
520
Dafina
300
Pishë
215
4334 m2
Lajthi
215
Dafina
216
Pishë
440
14400 m2
Lajthi
430
Dafina
430
Sherebelë
1000
Cercissilicestrum 150
Gjeshtër
150
Pishë
300
5600 m2
Lajthi *
300
Dafina
300
Sherebelë *
1000
Cercissilicestrum 150
Gjeshtër
150

Column5

Column6 Column7

Lloji i pemës
Numri
Sipërfaqja
Gurore e flishit
0
0
0

0

Pishë
Lajthi
Dafina
Bredh
Lule mimoza
Gështenjë
Pishë
Lajthi*
Dafina*
Lule mimoza
Gështenjë
Bredh

0

41
70
59
64
175
30
51
60
56
75
130
60

0

3000 m2

2700 m2

Tabela Nr 14: Pikat dhe frekuenca e monitorimit
Pika e monitorimit

Frekuenca e monitorimit

Parametri i monitoruar

Oxhaku i furrës

NO2; SO2; Pluhur

Oxhaku i mullirit të
çimentos

E vazhdueshme
(24 orë/ditë; 365 ditë/vit)
E vazhdueshme
(24 orë/ditë; 365 ditë/vit)
E vazhdueshme
(24 orë/ditë; 365 ditë/vit)

Oxhaku i ftohësit të
çimentos

E vazhdueshme
(24 orë/ditë; 365 ditë/vit)

Pluhur

Oxhaku i furrës

Matjet në vend dhe
kontrollet në vend

Oxhaku i ftohësit

2 herë/vit

NO2; SO2; Pluhur; metale
të rënda; PCDD/PCDF;
Benzin; PCBs; PAHs; HCl; HF;
NH3; TOC; HCN;
Pluhur

Oxhaku i mullirit të
çimentos

Matjet në vend & kontrollet Pluhur
në vend

Oxhaku i ftohësit të
klinkerit

2 herë/vit

Oxhaku i ftohësit

Pluhur
Pluhur

Pluhur

Monitoruar nga
CEMS[1]
CEMS
CEMS
CEMS
Monitorimi i Palës së
Tretë i çertifikuar
sipas ISO 17025
Monitorimi i Palës së
Tretë i çertifikuar
sipas ISO 17025
Monitorimi i Palës së
Tretë i çertifikuar
sipas ISO 17025
Monitorimi i Palës së
Tretë i çertifikuar
sipas ISO 17025
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Tabela Nr 16: Pika dhe frekuenca e monitorimit
Pika e monitorimit

Frekuenca e
monitorimit

Parametri i
monitoruar

Monitoruar nga

Perimetri i karrierave
(4pikë)

4 herë/vit

SPM; Zhurmë; Dridhje

Monitorimi i palës së
tretë, Një konsulent
(Çertifikuar sipas ISO
17025)

Perimetri i fabrikës
(6 zyra)

4 herë/vit

NO2; SO2; SPM; PM10; O3;
Zhurmë

Monitorimi i palës së
tretë, Një konsulent
(Çertifikuar sipas ISO
17025)

Ujërat e zeza

Çdo javë

BOD5 & COD

Laboratori i ANTEA

Ujërat e zeza

Çdo muaj

Monitorimi i palës së
tretë, Universiteti
Bujqësor i Tiranës

Ujëra në sipërfaqe

Mujore

BOD5, COD, TSS, numri i
përgjithshm i koliformeve, Vaj &
Graso, trazim, sasia e
përgjithshme e azotit, sasia e
përgjithshme e fosfor-it, E-coli,
pH, përçueshmëria elektrike
TSS, vaj & graso, pH, trazirë

(Njësitë e dekantimit)

4 herë/vit

Parametrat e cilësisë së huaj

Monitorimi i palës së
tretë, Universiteti
Bujqësor i Tiranës
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(Çertifikuar sipas ISO
17025)

Opinioni i audituesve të pavarur

Raporti i një sigurie të kufizuar të Raportit mbi Përgjegjësinë Sociale të Shoqërisë dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm 2014
Për Drejtimin e Antea Cement SH.A.
Qëllimi dhe përgjegjësia
Ne kemi rishikuar Raportin e Përgjegjësisë Sociale të Shoqërisë dhe Qëndrueshmërisë
2014 ("Raporti") të Antea Cement SH.A ("Shoqëria"). Drejtimi është përgjegjës për
përgatitjen e Raportit në përputhje me Udhëzimet e Iniciativës Globale të Raportimit
(IGR) G3.1. siç është përcaktuar në seksionin "Parimet e Raportimit". Drejtimi është
përgjegjës për përcaktimin e objektivave të Shoqërisë në lidhje me ecurinë e zhvillimit të qëndrueshëm dhe raportimit, duke përfshirë identifikimin e grupeve të interesit dhe çështjeve materiale, si dhe për krijimin dhe mbajtjen e drejtimit të duhur të
performancës dhe sistemet e kontrollit të brendshëm nga të cilat rrjedh informacioni
i performancës. Përgjegjësia jonë është të lëshojmë këtë raport bazuar në rishikimin
tonë.
Proçedurat e kryera
Ne kemi kryer punën tonë në përputhje me kriteret e vendosura për shqyrtimin e
angazhimeve nga Standardi Ndërkombëtar për Angazhimet e Sigurisë 3000 – Angazhimet e Sigurisë të tjera nga Auditimet apo Rishikimet e Informacionit Historik
Financiar (SNAS 3000) të lëshuar nga Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Auditimit (BNSA). Standardi kërkon që ne të zbatojmë kërkesat etike të Kodit të Etikës për
Kontabilistët Profesionistë, lëshuar nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve
(FNK), duke përfshirë kërkesat për pavarësi, dhe që ne të planifikojmë dhe të kryejmë angazhimin për të marrë siguri të kufizuar nëse raporti është pa gabime materiale. Një angazhim sigurie i kufizuar për një Raport Qëndrueshmërie përbëhet nga
hetimet, kryesisht nga përgjegjësia për përgatitjen e informacionit të prezantuar në
Raportin e Qëndrueshmërisë, dhe duke aplikuar procedura analitike dhe të tjera
për grumbullimin e informacioneve, sipas rastit.
Këto procedura përfshijnë:
• Krahasimi i informacioneve dhe të të dhënave të paraqitura në seksionin “Viti 2014
në një vështrim” me informacionet përkatëse të përfshira në pasqyrat financiare e
audituara të pavarur të Shoqërisë për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2014.
• Analiza e proceseve kyçe për regjistrimin dhe administrimin e të dhënave sasiore
të paraqitura në Raport. Në veçanti, ne kemi kryer procedurat e mëposhtme:
- Intervistat dhe diskutimet me Drejtimin dhe personelin e Shoqërisë për të
mbledhur informacion mbi IT, kontabilitetin dhe sistemet e përdorura në
përgatitjen e Raportit dhe proceset dhe procedurat e kontrollit të brendshëm
të përdorura për të mbledhur, kombinuar, procesuar dhe transmetimin e të
dhënave dhe informacioneve për zyrën që përgatit Raportin;
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- Analiza në bazë përzgjedjesh të dokumenteve përkatëse të përdorura në
përgatitjen e Raportit për të konfirmuar besueshmërinë e informacioneve që
rrjedhin nga intervistat, efektiviteti i procedurave dhe mjaftueshmëria e tyre
në lidhje me objektivat e biznesit dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të
brendshëm në administrimin e të dhënave dhe informacioneve të përfshira
në Raport;
• Analizë e përputhshmërisë së të dhënave cilësore të përfshira në Raport IGR G3.1;
• Verifikimin e procesit të përfshirjes së palëve të intersuara në Raport, në aspektin e
metodave të përdorura, plotësinë e palëve të interesuara dhe analiza e gjetjeve të
të dhënave në krahasim me informacionin e raportuar në Raport;
• Ne kemi marrë Letrën e Përfaqësimit mbi përputhshmërinë e Raportit sipas Udhëzimit e IGR G3.1 të lëshuar në vitin 2006 dhe mbi besueshmërinë dhe plotësinë e
informacionit dhe të dhënave që ai përmban.
Puna jonë është kryer për të arritur qëllimin e angazhimit tonë. Ne nuk kemi kryer
procedura auditimi dhe puna jonë ishte më pak se një kontroll i kryer në përputhje
me SNAS 3000 “Angazhimet e Sigurisë të tjera nga Auditimet apo Rishikimet e Informacionit Historik Financiar”. Prandaj, puna e kryer nuk na jep siguri për të gjitha
faktet relevante dhe rrethanat që mund të ishin identifikuar nga kryerjen e auditimit
të mirfilltë.
Konkluzioni
Bazuar në procedurat e kryera asgjë nuk ka ardhur në vëmendjen tonë që na bën
të besojmë se Raporti nuk është i përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me Udhëzimet e Iniciativës Globale të Raportimit (IGR) G3.1. të lëshuar në
vitin 2006, siç është përcaktuar në seksionin “Parimet e Raportimit”.
Siç tregohet nga Drejtimi në seksionin “Rreth këtij raporti”, Shoqëria ka ndërmend të
vazhdojë të zgjerojë qëllimin e Raportit përmes standardizimit të mëtejshëm të procedurave ekzistuese të informacionit dhe mbledhjes së të dhënave.
Ernst & Young EKA Shkup – Dega Shqipëri

1 Dhjetor 2015
Tiranë, Shqipëri
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