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Në brendësi  të  çështjes   

Ky është numri i dytë i revistës së  Antea Cement, e cila ka për qëllim që tu japë palëve tona të in-
teresuara informacion në lidhje me veprimtari të ndryshme që kompania zhvillon me punonjësit, 
komunitetin vendas, kontraktuesit, furnizuesit, institucione qeveritare dhe joqeveritare, komunitetin 
e biznesit, si dhe me median. Pikat kryesore të kësaj çështjeje, e cila mbulon periudhën prej Janarit 
2014 deri në Prill 2014, përfshijnë trajnime të ndryshme në lidhje me Burimet Njerëzore, 
Shëndetin & Sigurinë dhe Mjedisin, takimet publike me palët e interesuara lokale, veprimtaritë e 
Rrjetit Shqiptar të PSK-së, vizitat në fabrikë nga Ambasadori grek dhe studentë të universiteteve, si 
dhe në fund disa këshilla mbi mbrojtjen e mjedisit.  

Shpresojmë që të kënaqeni!  

Të nderuar kolegë,  

Duke qenë se ky është numri i parë për këtë vit, është e 
nevojshme që tu referohemi rezultateve dhe performancës 
tonë të vitit të kaluar. Antea ka përmirësuar ndjeshëm per-
formancën e saj financiare në vitin 2013 në krahasim me 
vitin 2012. EBITDA 2013 (fitimet para interesave, taksave, 
zhvlerësimit dhe amortizimit) janë rritur me 2.5 herë në 
krahasim me vitin 2012. Kjo rritje është arritur si rezultat i 
përpjekjeve që ne kemi bërë për të ulur në mënyrë drastike 
të gjitha shpenzimet, që nga prodhimi deri tek shpërndarja. 
Aktualisht, Antea aplikon një nga kostot më të ulëta të pro-

dhimit të klinkerit në Grupin Titan dhe kjo është arritur pa përdorimin e lëndëve djegëse alternative të 
cilat nuk mundësohen në Shqipëri. Pavarësisht rritjes së EBITDA, nuk ka qenë e mjaftueshme për ta 
kthyer kompaninë në përfituese duke qenë se ajo regjistroi humbje prej ~ 5.2 milionë euro në vitin 
2013 në krahasim me 10.3 milion euro në vitin 2012. Arsyet e këtyre humbjeje janë çmimet e ulëta të 
çimentos në Shqipëri, të cilat janë më të ulëta se çmimet e tregut në çdo vend tjetër të Evropës. 

Pavarësisht rezultateve të këqija financiare të kompanisë për të katërtin vit radhazi, kompania ka vazhdu-
ar të investojnë për përmirësimin e Shëndetit & Sigurisë dhe performancës mjedisore, duke financuar 
veprimtari në rajon, në para ose në natyrë. Kompania ka zbatuar për punonjësit e saj një program të 
rëndësishëm trajnimi, me synim përmirësimin e aftësive të punonjësve të saj dhe ka siguruar 27% të 
pagës për të gjithë punonjësit e saj. 

Fatkeqësisht, viti 2014 pritet të jetë po aq i vështirë sa viti 2013. Ekonomia shqiptare po vuan nga një 
krizë e likuiditetit. Bankat kanë shtrënguar kushtet e kreditit dhe qeveria i detyrohet shuma të konsid-
erueshme kompanive të ndërtimit nga punët publike që këto të fundit kanë kryer. Aktiviteti i ndërtimit 
ka rënë ndjeshëm dhe tregu i ndërtimit është tkurrur me 20% në gjysmën e parë të vitit 2014. Në këtë 
ambient të pafavorshëm ekonomik edhe rezultatet tona financiare të vitit 2013 janë në rrezik. Prandaj, 
ne duhet që të vazhdojmë të ulim shpenzimet tona, pa kompromis, përpos angazhimit tonë për të zhvill-
uar personelin tonë, për të siguruar standardet e punës me cilësi dhe kushte të sigurta të punës, për të 
respektuar mjedisin dhe për të kontribuar për komunitetin me veprimet e synuar. 

Mesazh nga Drejtor i  i  Përg j ithshëm, zot i  Adamant ios  Frantz is   



 

 

Fuqia punëtore tek ANTEA është aseti më i çmuar që ne kemi. Për këtë arsye, ne jemi 

vazhdimisht aktiv për të organizuar trajnime dhe veprimtari të ndryshme, të cilat 

mund të jenë me përfitim të lartë për punonjësit tanë. Ky seksion përfshin disa nga tra-

jnimet dhe veprimtaritë që janë organizuar për punonjësit tanë, gjatë periudhës janar-

prill 2014. 

 
Trajnime 
Antea ka në vëmendje të zhvillojë trajnime mbi aftësitë dhe kompetencat personale, të cilat mund të 
kontribuojnë më tej për formimin e punonjësve tanë. Kompania austriake WIFI ka ofruar një trajnim të 
rëndësishëm me temë “Komunikimi Efektiv”, trajnim i cili kishte si objektiv elementet thelbësore të 
komunikimit të frytshëm, si të dëgjuarit aktiv, ndërtimin e marrëdhënieve të besimit, fuqinë e 
ndikimit, komunikimin dhe zgjidhjen e konflikteve, komunikimin vertikal dhe horizontal, si dhe 
këmbënguljen. Trajnimi ishte interaktiv dhe siguroi pjesëmarrësit me mjete dhe modele të dobishme të 
komunikimit efektiv, të cilët do t’i përdorin më pas në punën e tyre të përditshme. Trajnimi zgjati dy 
ditë, 8 orë në ditë dhe u organizua në një vend jashtë fabrikës, kështu që veprimtaria e fabrikës nuk u 
ndërpre. Pjesëmarrësit, rreth 15 persona, ishin menaxherë të ANTEA Cement. 

 

Kryqi i Kuq Shqiptar       

Kryqi i Kuq i Shqipërisë ka trajnuar të gjithë 

punonjësit e Antea-s lidhur me ndihmën e parë 

(199 persona), me qëllim që ata të bëhen të 

vetëdijshëm mbi njohuritë bazë mbi ndihmën e 

parë. Gjithsej janë zhvilluar 12 orë trajnimi të 

ndarë në 4 sesione. Temat kryesore të trajnimit 

përfshinë parimet kryesore të ndihmës së parë 

dhe skenarë të ndryshëm ku ndihma e parë 

është e nevojshme, të tilla si aksidentet me au-

tomjete, zjarr, helmim, gjakderdhje etj. Tra-

jnerët demonstruan veprimet dhe masat që 

duhet të merren gjatë situatave të përmendura. 

Punonjësit bënë pyetje të ndryshme dhe ishin 

shumë të vëmendshëm gjatë trajnimit, për të 

marrë njohuri sa më shumë të jetë e mundur. 

Jeta është shumë e vlefshme dhe secili prej nesh 

duhet të dijë se si të japë ndihmën e parë në mënyrë që të shpëtohet një jetë. 

Aktivitete për punonjësit 



 

 

 

Si rrjedhim i angazhimit të kompanisë sonë lidhur me punonjëset femra, Antea organizoi për herë të 

parë këtë vit një trajnim në Ditën e Gruas me tema të tilla si Kujdesi i Nënës dhe Diversiteti Gjinor, 

për punonjësit e saj femra. Ky trajnim u organizua nga Kompania WIFI në oborrin e Hotel Rogner dhe 

zgjati për 2 orë. Trajnuesi prezantoi jo vetëm veprimet dhe këshillat më të mira për të pasur një vend 

pune të suksesshme, por edhe çështje të diversitetit gjinor dhe lloje të ndryshme diskriminimi. Në fund 

të trajnimit, çdo punonjësi pjesëmarrës iu dha një dhuratë. 

Aktivitete për punonjësit 

Dita e Gruas 

 

Aktivitete sportive 

Punonjësit e Antea-s, përveç kryerjes së detyrave të tyre të përditshme me sukses dhe me përkush-

tim, organizohen në grupe jashtë kompanisë për t'u angazhuar në veprimtari sportive, të tilla si 

futboll dhe volejboll. Takimet zhvillohen në mënyrë periodike dhe ndikojnë që punonjësit tanë jo 

vetëm të organizohen në jetën sociale, por edhe të mbajnë veten të shëndetshëm. 

 



 

 

Shëndeti & Siguria 

Shëndeti &  Siguria është prioritet i Antea Cement dhe ne kujdesemi për sigurinë e aktiviteteve tona dhe 

të njerëzve tanë. Prandaj, ne organizojmë në mënyrë aktive trajnime për stafin tonë në lidhje me çështjet 

e Shëndetit & Sigurisë, por gjithashtu edhe veprimtari të ndryshme, të tilla si zgjedhjet e Komisionit të 

Shëndetit & Sigurisë dhe Dita e Sigurisë. 

Trajnime 

Trajnim rifreskues i ekipit të ndihmës së parë nga Kryqi i Kuq 

Shqiptar: Ky trajnim është planifikuar që të zhvillohet çdo vit, në 

teori dhe në praktikë. Gjithashtu gjatë trajnimit janë parashikuar 

ushtrime stërvitjeje në rast plagosje.  

 

 Trajnimi nga ERGONOMIA për ambientet ku ekziston rreziku i 

shpërthimit:  

Duke e konsideruar mullirin e qymyrit si një nga zonat ku rreziku i lëndëve 

shpërthyese është i lartë, ANTEA ka përfunduar studimin ATEX në shtator 

2012. Pas plotësimit të kërkesave të sigurisë dhe të rekomandimeve, u ven-

dos që të rivlerësohej mulliri i qymyrit, në këtë drejtim, me qëllim për të 

vlerësuar nëse duhet të merren masa të tjera parandaluese. Pas rivlerësimit 

të gjendjes, eksperti i ERGONOMIA zhvilloi një trajnim të plotë ditor me 

temë "Mbrojtja ndaj Shpërthimi _ ATEX", për të gjithë inxhinierët. 

 

Trajnimi nga TUV Austri për përdorimin e sigurt të vinçave, çikrikëve, pi-

runëve: Duke pasur parasysh se në fabrikën tonë ne punojmë me 

citrikë, vinça të lartë dhe pirunë, një specialist i TUV Austria zhvil-

loi një trajnim një ditor në objektet tona, lidhur me kuadrin ligjor, 

rregulloren teknike, kontrollet që duhet të kryhen çdo ditë dhe 

mirëmbajtjen e pajisjeve. Pjesëmarrësit në trajnim ishin nga depar-

tamentet e mirëmbajtjes dhe departamentit të Shëndetit & Sigurisë,  

të fabrikës. 

Kontrollet 

Në përputhje me legjislacionin shqiptar, ANTEA organizon çdo vit në bashkëpunim me inspektoratin IQT, 

vlerësimin e njohurive të personelit elektrik dhe mekanik, lidhur me sigurinë elektrike. Të gjithë 

pjesëmarrësit marrin kategorinë përkatëse, sipas dispozitave të rregullores elektrike në fuqi. 



 

Gjatë këtij viti, ne kemi organizuar 

zgjedhjet e Këshillit të Shëndetit & 

Sigurisë, i cili përbëhet nga 3 punonjës 

që caktohen nga Drejtori i Përgjith-

shëm dhe 3 punonjës përmes procesit 

zgjedhor. Pjesë e Këshillit të këtij viti 

janë punonjës të fabrikës dhe departa-

mentit të shitjes. Në zbatim të dety-

rimeve ligjore, Këshilli organizon 

takime 3 herë në vit. Të gjithë 

konkluzionet dhe rekomandimet për 

përmirësime të mëtejshme në vendin 

e punës i dorëzohen direkt Drejtorit të 

Fabrikës. 

 

Dita e sigurisë 

Duke filluar nga data 28 prill subjekti i 

trajnimit për muajin Maj ishte tema BE 

OSHA: Siguria dhe Shëndeti në përdo-

rimin e lëndëve kimike në punë. Gjatë 

javës Shefi i Laboratorit Kimik së bash-

ku me Inxhinierin e Departamentit të 

Shëndetit & Sigurisë, vizituan vendet e 

punës dhe vunë në dukje rreziqet dhe 

masat parandaluese që duhet të 

ndërmerren nga të gjithë, ndërsa gjatë 

trajnimit mujor temat u prezantuan në 

dhomat e trajnimit, duke përdorur 

gjithashtu fotografi që tregojnë kushtet 

dhe sjelljet e pasigurisë që vihen re 

çdo ditë. 

Shëndeti & Siguria 

Zgjedhjet 



 

 

Mjedisi   

Antea Cement është e angazhuar për mbrojtjen e mjedisit dhe 

zbaton jo vetëm limitet mjedisore të përcaktuara nga legjislacioni 

shqiptar, por edhe standardet dhe limitet ndërkombëtare. Depar-

tamenti i Mjedisit organizon veprimtari dhe trajnime për të rri-

tur ndërgjegjësimin dhe në mënyrë aktive angazhohet për reha-

bilitimin e karrierave. 

 

DITA E TOKËS në ambientet e ANTEA-s 

 

Si çdo vit, punonjësit e ANTEA Cement festuan "Ditën e Tokës" 

në 22 prill 2014, duke dhënë kontributin e tyre për një mjedis 

më të pastër dhe më të mirë. Të gjithë punonjësit shëtitën rreth 

fabrikës duke mbledhur letra dhe duke i hedhur në kazanët për-

katëse të plehrave. Në fund, çdo punonjës mori një bimë për ta 

mbajtur në zyrë. 

 



 

Mjedisi   

Përmirësimi vizual i pejsazhit për një mjedis më të gjelbër 

 

Si cdo vit, Antea Cement vazhdon të përmirësojë pejsazhin rreth e rrotull fabrikës duke rritur sipërfaqjen 

e ambjenteve të gjelbëra si dhe numrin e pemëve të mbjella.  

 

Përvec përmirësimit të pejsazhit të fabrikës, rehabilitimi i karrierave realizohet në mënyrë progres-

sive në bazë vjetore.  



 

 

Mjedisi 

Trajnimi për mjedisin dhe përgatitja për emergjencat 

 

Një  trajnim nga një  kompani e certifikuar  u organizua me qëllim trajnimin dhe certifikimin e ekipit të 

emergjencave të Antea-s në raste të emergjencave mjedisore.  

 

 

 

Trajnimi zgjati pesë ditë me një kohëzgjatje ditore prej 8 orësh dhe  në total morën pjesë 43 persona 

të cilët janë të certifikuar të veprojnë në raste të emergjencave mjedisore. 



 

Takimet publike 

Gjatë periudhës shtator - dhjetor 2013, Antea Cement ka qenë e angazhuar gjerësisht me OJQ-në lo-
kale "Për mbrojtjen e jetës dhe ekosistemit të zonës pranë Fabrikës së çimentos", si dhe me qendrën 
EDEN, në lidhje me shqetësimet e ngritura mbi raportin e përgatitur nga Instituti i Shëndetit Publik për 
matjet e bëra mbi emetimet e ANTEA-s. 

 

Antea dërgoi shkresë tek institucionet e qeverisjes lokale, 
kombëtare dhe OJQ-të e përfshira në këtë çështje, të tilla si 
Komuna Thumane, Drejtoria Rajonale e Shëndetit Krujë, 
Instituti i Shëndetit Publik, OJQ-ja EDEN dhe OJQ-ja "Për 
mbrojtjen e jetës dhe ekosistemit të zonës pranë Fabrikës së 
çimentos", ku kundërshtoi me forcë rezultatet për shkak të 
metodologjisë së paqartë të përdorur dhe mos-deklarimin e 
të gjitha matjeve të bëra. Janë organizuar takime të ndrysh-
me bilaterale me palët e përfshira. 

Më 6 shkurt, Antea Cement organizoi një takim publik në 
ambientet e saj, ku ishin të ftuar të gjithë aktorët e përmen-
dur më sipër. Antea mbajti një prezantim lidhur me perfor-
mancën mjedisore dhe për të gjitha pyetjet nga 
pjesëmarrësit u dhanë përgjigje në bazë të provave. Instituti i 
Shëndetit Publik u shpreh dakord për të përsëritur matjet në 

prani të ekspertëve të mjedisit të Antea-s dhe të bëjë të ditur metodologjinë e përdorur. Përfaqësuesit e 
Antea Cement dhanë gjithashtu një prezantim lidhur me programet e zhvillimit të komunitetit që janë 
zbatuar dhe kontributin financiar dhe jo-financiar që i është dhënë komunitetit vitet e fundit. Gjithash-
tu, pjesëmarrësit zhvilluan një vizitë në fabrikë për të parë zbatimin e procedurave dhe sistemit të 
menaxhimit të integruar. 

Angazhimi i komunitetit 

Antea Cement kontribuon nga ana sociale dhe ekonomike për komunitetin vendas, në aspektin e 

punësimit lokal dhe për sa i përket donacioneve dhe sponsorizimeve. Ne kujdesemi për shqetësimet dhe 

çështjet e komunitetit, si dhe jemi të hapur dhe transparentë për të mirëpritur komunitetin tonë dhe të 

japim informacion dhe zgjidhje për çdo shqetësim. 



 

 

Angazhimi i komunitetit 
 

Donacionet 

Antea Cement është e angazhuar që të mbështesë 

komunitetin lokal për përmirësimin e infrastrukturës dhe 

kushteve të jetesës për banorët e saj. Donacionet tona 

jepen në të mira, të tilla si çimento, si dhe në para, të tilla 

si pagesa e shërbimeve, sikurse paraqitet qartë në rastet e 

mëposhtme. 

 

 

 

 Antea Cement i ka dhuruar Komunës Thumane një shumë totale prej 6,600 euro për pagat e 6 

punonjësve të cilët do të mirëmbajnë varrezat në Thumanë për 6 muaj rresht.  

 

 Përveç kësaj, Antea i  ka dhuruar Komunës Thumane një sasi prej 100 m3 inerte për rehabilitimin e 

një segmenti rrugor që përdoret për depozitimin e mbeturinave dhe 20 ton çimento për rehabilitimin 

e Rrugës Balleve e cila është në gjendje të keqe dhe vë në vështirësi shumë banorë.  

 

 Antea Cement është shumë e interesuar që të sigurojë mjedise të pastra dhe mikpritëse për nxënësit e 

shkollës së Thumanës. Prandaj, ajo ka marrë përsipër që të paguajë pagat për dy pastruese në Shkollën 

e Thumanës për 6 muaj rresht.  

 

 Një tjetër projekt shumë i rëndësishëm që Antea Cement po zbaton për komunitetin e saj është reha-

bilitimi i 1.5 km të Rrugës Freskia në Mamurras. Projekti është hartuar në bashkëpunim me Bashkinë 

Mamurras dhe procesi i rehabilitimit ka filluar më 13 shkurt 2014. Shuma totale e investimeve është 

270.441 euro dhe për zbatimin e projektit janë kontraktuar kompani lokale. 



 

Më 11 prill 2013, u prezantua nisma e nëntë bizneseve të mëdha në Shqipëri për të krijuar "Rrjetin 
Shqiptar të PSK-së", një organizatë jo - fitimprurëse. Kompanitë themeluese të "Rrjetit Shqiptar të 
PSK-së" janë: AMC, Antea Cement, Banka Kombëtare Tregtare, Bankers Petroleum, Boga & Associ-
ates, Intracom Telecom Albania, Kalo & Associates, ProCredit Bank dhe Vodafone Albania. Në cere-
moni morën pjesë përfaqësues të qeverisë shqiptare, Bashkimit Evropian dhe PNUD-it.  

Objekti i organizatës është Përgjegjësia Sociale e Korporatave. Rrjeti u krijua si një përgjigje e 
nevojës në rritje që kanë kompanitë për të bërë PSK-në pjesë të praktikave të tyre dhe për të 
promovuar PSK-në në Shqipëri. Rrjete të ngjashme ekzistojnë në të gjitha vendet evropiane, por ky 
është rrjeti i parë për PSK-në Shqipëri. Misioni i rrjetit është që të promovojë rëndësinë e 
përgjegjësisë sociale të korporatës në komunitetin e biznesit dhe mjedisit social, për të nxitur prak-
tikat e qëndrueshme të biznesit për kompanitë.  

Zoti Adamantios Frantzis, Drejtori i Përgjithshëm i Antea Cement mban presidencën e Rrjetit Shqip-
tar të PSK-së. 

 

Si të anëtarësohemi 

Çdo kompani e cila kujdeset për punonjësit, kontraktuesit, furnizuesit e saj, mjediset, shëndetin dhe 
sigurinë, komunitetin që e rrethon, sistemet e menaxhimit, si dhe ka praktikat më të mira është e 
mirëpritur për t'u bashkuar me Rrjetin Shqiptar të PSK-së. Kompanisë i duhet që të plotësojë një 
formular aplikimi online ose përmes postës elektronike dhe pasi Bordi i Drejtorëve miraton kërkesën 
anëtari i ri duhet që të paguajë tarifën e anëtarësimit. Për më shumë detaje, mund të shikoni faqen e 
internetit të rrjetit PSK www.albaniancsrnetwork.org. 

 

Aktivitete 

Trajnim mbi Shëndetin & Sigurinë 

Më 19 Shkurt 2014, Rrjeti Shqiptar i PSK-së në bashkëpunim me URI dhe PNUD organizuan një 
seminar mbi Shëndetin & Sigurinë në punë. 

Axhenda e seminarit përfshinte prezantimin e një eksperti italian Massimiliano D’Ambrosio në lidhje 
me koncepte të gjera dhe sistemin e menaxhimit të Shëndetit & Sigurisë në punë.  Për të parë pjesën 
e zbatimit të praktikave të Shëndetit & Sigurisë, tre anëtarë të CSR Network, përkatësisht Antea Ce-
ment, Intracom Telecom dhe Vodafone Albania bënë prezantime lidhur me sistemet e tyre të menax-
himit. Antea Cement u përfaqësua nga znj.Majlinda Mishaxhiu, Drejtore e Shëndetit & Sigurisë. Në 
seminar morën pjesë përfaqësues nga kompani anëtare, kontraktuesit e tyre, si dhe përfaqësues nga 
kompani të tjera.  

Rrjeti Shqiptar i PSK-së (Albanian CSR Network) 



 

 

Trajnimi mbi praktikat e PSK-së  

Më 2 prill 2014, Rrjeti Shqiptar i PSK-së në bashkëpunim me URI dhe PNUD organizuan një seminar 
mbi rëndësinë e përfshirjes së punonjësve dhe komunitetit në praktikat e bizneseve.  

Përfaqësuesit e Boga & Associates, Antea Cement, AMC dhe Instituti i Kërkimeve Urbane bënë prezan-
time lidhur me sistemet e menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe aspektet e tyre ligjore, si dhe 
mënyrat e përfshirjes së komuniteteve fqinje në praktikat e kompanive. Antea Cement u përfaqësua nga 
znj.Gentiana Brahja, Punonjëse në Departamentin e Burimeve Njerëzore  e cila prezantoi SA8000, një 
sistem menaxhimi i cili aktualisht është zbatuar vetëm nga Antea Cement. Në seminar morën pjesë 
përfaqësues nga kompani anëtare, kontraktuesit e tyre, si dhe përfaqësues nga Dhomat e Tregtisë.  

 

Trajnimi mbi mjedisin  

Më 10 Prill 2014 Rrjeti Shqiptar i PSK-së organizoi së bashku me URI dhe UNDP një seminar mbi sis-
temet e menaxhimit mjedisor.  

Përfaqësuesit e Antea Cement, Tirana Business Park dhe Instituti i Kërkimeve Urbane bënë prezantime 
mbi sistemet e menaxhimit mjedisor dhe certifikimet. Në fund të seminarit u diskutua në lidhje me ma-
sat e mëtejshme që do të ndërmerren nga ana e qeverisë, agjencive dhe kompanive, të cilat janë të 
nevojshme për zbutjen e ndikimeve negative në mjedis. Antea Cement u përfaqësua nga znj. Stela Pepa, 
Drejtore e Mjedisit. Në seminar morën pjesë përfaqësues nga kompani dhe Dhomat e Tregtisë në Tira-
në. 

Rrjeti Shqiptar i PSK-së 



 

Forumi Shumëpalësh 2014 dhe Çmimet PSK 

Forumi Shumëpalësh mbi Përgjegjësinë Sociale të Korporatës u mblodh në Tiranë më 11 qershor 2014, si 
një organizim i përbashkët i Rrjetit Shqiptar të PSK-së, PNUD-it dhe Ministrisë së Ekonomisë. Forumi 
shërben si një platformë konsultative për promovimin e PSK-së në Shqipëri. Gjatë ceremonisë, tri kompa-
ni morën  çmime PSK në tri kategori:  

1. Çmimi i Inovacionit PSK iu dha "Megatek" 

2. Praktika më e mirë PSK për SME-të  iu dha "Energji Ashta" 

3. Praktikat më të mira PSK për kompani të mëdha  iu dha ProCredit Bank. 

Performanca e Kompanisë është vlerësuar në bazë të praktikave PSK të integruar në veprimtaritë e kom-
panisë dhe nivelit të ndikimit tek punonjësit, mjedisi dhe komuniteti i saj. Përtej zbatimit të legjislacionit 
në fuqi, qasja e PSK-së përfshin: kujdesin ndaj punonjësve; minimizimin e ndikimit në mjedis, si dhe 
kontributin për zhvillimin social dhe ekonomik në komunitet.  

Z. Adamantios Frantzis, Drejtori i Përgjithshëm i Antea Cement dhe presidenti i Rrjetit Shqiptar të PSK - 
së mbajti një fjalim në lidhje me rëndësinë e praktikave PSK dhe rolin që Rrjeti Shqiptar PSK po luan në 
promovimin e PSK-së. Ai i dorëzoi Praktikën më të Mirë PSK për SME-të kompanisë fituese Energji Ash-
ta.  

CSR Awards 



 

 

Vizitat në fabrikë 
Antea Cement, si një nga investimet më të mëdha në Shqipëri dhe si një kompani me standarde të larta, 

vizitohet vazhdimisht nga personalitete të ndryshme, por edhe studentë dhe personel të fakulteteve, të 

cilët duan të mësojnë më shumë mbi kompaninë tonë. Në çdo vizitë, ne jo vetëm japim prezantime mbi 

tema të ndryshme të tilla si Përgjegjësia Sociale e Korporatës, Shëndeti & Siguria, Mjedisi, Cilësia e Çi-

mentos, por organizojmë gjithashtu tur në fabrikë për vizitorët. 

Vizita e Ambasadorit grek 

Ambasadori i Republikës së Greqisë në Shqipëri, zoti Leonidas C. Rokanas, i shoqëruar nga bashkëshortja 

e tij, zhvilloi një vizitë pune tek fabrika e çimentos ANTEA Cement sh.a. Fabrika, një nga investimet më 

të mëdha industriale që i kushton rëndësi të madhe mbrojtjes së mjedisit, është financuar në Shqipëri nga 

Grupi TITAN. Zoti Rokanas u mirëprit nga Drejtori i Përgjithshëm i kompanisë, zoti Adamantios Frantzis, 

i cili e informoi ambasadorin për aktivitetet e fabrikës, standardet më të larta operative, si dhe përkush-

timin e të gjithë stafit të ANTEA Cement Sh.A, për të ofruar produktin në tregun shqiptar me cilësinë më 

të lartë. 

Në takim, Drejtori i Përgjithshëm i Kompanisë, zoti Frantzis, iu shpreh ambasadorit Rokanas se është 

shumë me vlerë të përmirësohen kushtet e nevojshme për veprimtarinë e fabrikës dhe theksoi se është e 

rëndësishme që të rehabilitohet infrastruktura dhe perspektivat e prapambetura për shkak të barrës së 

lartë tatimore. Zoti Frantzis vuri në dukje se përmirësimi në vazhdim në këto kushte do të ndihmojë që të 

ruhet aktiviteti i fabrikës në të ardhmen. Më pas, Ambasadori Rokanas, i shoqëruar nga Drejtori i 

Përgjithshëm i Kompanisë, zoti Frantzis, vizituan Fabrikën për të parë nga afër teknologjitë e përparuara. 



 

 

Antea ka mirëpritur në ambientet e  saj studentë nga Universiteti POLIS (Departamenti për Inxhini-

eri Civile), ku 12 studentë u informuan jo vetëm në lidhje me procesin e prodhimit të çimentos, por 

edhe lidhur me praktikat më të mira të Antea Cement për Përgjegjësinë Sociale të Korporatës, 

Mjedisit, Shëndetit & Sigurisë, si dhe Burimeve Njerëzore. Qëllimi ynë është që të edukojmë 

drejtuesit, inxhinierët, menaxherët e ardhshëm, me standardet më të larta që duhet të aplikojnë kom-

panitë e suksesshme dhe konkurruese. Studentët zhvilluan një tur në fabrikë, të shoqëruar nga një prej 

menaxherëve tanë si udhëzues dhe në fund u ofrua drekë në ambientet tona. 

 

 

Përveç Universitetit 

Polis edhe Universi-

teti "Akademia e 

Biznesit" zhvilloi një 

vizitë në ambientet 

tona, ku studentët e 

Administrimit të 

Biznesit u prezantuan 

me detajet e inves-

timeve të bëra nga 

Antea Cement dhe 

stilin e menaxhimit. 

Ky ishte një shembull 

i madh për këta stu-

dentë të cilët mund 

të shikojnë se si 

zbatohen në praktikë 

teoritë e menaxhimit 

të biznesit. Pas pre-

zantimeve që u dhanë në dhomën e trajnimit, studentët zhvilluan një tur rreth fabrikës për të parë in-

vestimin. Në fund të turit, studentët e Universitetit "Akademia e Biznesit" mbollën një pemë si shenjë 

të kontributit të tyre në mjedis dhe si shembull i mirë për t'u ndjekur nga të tjerët. Në fund të turit, u 

ofrua drekë për Dekanin, pedagogët dhe studentët. 

 

Vizitat në fabrikë 



 

 

Këndi i këshillimit 

Dhjetë (10) mënyra se si mund të jetojmë 

 në gjelbërim 

Nëse dëshironi që të ndihmoni planetin tuaj, mos mendoni se nuk mund të bëhet asgjë. Çdo njeri luan një rol të 

rëndësishëm në mbajtjen e mjedisit të pastër dhe të sigurt. Kjo do të thotë që ju mund të bëni aq shumë dhe ndoshta më 

shumë sesa ju mendoni se mund të bëni. Në fakt, ne po ndajmë me ju 10 mënyra sesi ju mund të jetoni në gjelbërim. 

Këto këshilla janë të lehta dhe gjëra që çdokush mund t'i përdorë, kështu që mos prisni! 

1. Ndryshoni llambat e dritave. Nëse ndryshoni vetëm një llambë të dritës në shtëpinë tuaj me një llambë fluoreshente 

mund të keni efekt të rëndësishëm në konsumin tuaj të energjisë. Mendoni se çfarë mund të ndodhë në qoftë se ju i 

ndryshoni të gjitha. 

2. Fikini kompjuterët gjatë natës. Edhe nëse e mbani kompjuterin në gjendjen e kursimit të energjisë ju përdorni sërish 

shumë energji. 

3. Fikni dritat në shtëpi në rast se nuk po i përdorni. Nëse veproni kështu mund të shkurtoni shumë shpenzimet e ener-

gjisë elektrike. 

4. Merrni me veta çanta në dyqan kur blini ushqime. Në këtë mënyrë ju reduktoni përdorimin e qeseve plastike dhe ne 

të gjithë e dimë se sa e rrezikshme është qesja plastike për mjedisin. 

5. Mbillni një pemë. Edhe një pemë mund të ketë efekt serioz dhe të bëjë gjëra të mëdha për mjedisin. 

6. Fikini të gjitha pajisjet elektronike kur ata nuk po përdoren. 

7. Dërgoni automjetin tuaj tek mekaniku për mirëmbajtje të rregullt. Kjo do të reduktojë emetimet dhe situata të tjera. 

8. Kur jeni në zyrë, fikni të gjitha pajisjet kompjuterike të tilla si printerin, altoparlantët dhe skanerin, kur nuk janë në 

përdorim. 

9. Nëse keni sende në shtëpi që nuk ju duhen më, mos i hidhni. Në vend të kësaj jepuani dikujt që mund t'i përdorë 

ato , dhurojini ose shitini tek një dyqan i sendeve të përdoru-

ra . 

 

10. Angazhohuni që të mbani qytetin tuaj të pastër dhe të 

gjelbër. Nxisni të gjithë në lagjen tuaj që të bashkohen apo të 

fillojnë një program riciklimi dhe blini produkte për zyra që 

nuk dëmtojnë mjedisin. 

Siç mund ta shikoni, ka shumë mënyra se si ju mund të jetoni 

me gjelbërim. Asnjë prej tyre nuk është e vështirë dhe kushdo 

mund t'i përdorë ato në avantazhin e tij/saj. Nëse ju kujdeseni 

për botën dhe doni të bëni një ndryshim, ta dini se mund t'ia 

arrini, siç dëshmohet me këto 10 këshilla të mrekullueshme.  

Është aq e lehtë dhe kaq e thjeshtë, përse të mos jetoni në 

gjelbërim? 

http://www.google.al/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-ae3DdhMoQY24M&tbnid=og8nE4twTcJCrM:&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Fwesleying.org%2F2013%2F09%2F06%2Fwriters-graphic-designers-and-environmentalists-needed-for-greenscene%2Fenvironmental


 

Bota e çimentos 

Historia e çimentos  

Gjatë gjithë historisë, materialet me çimento kanë luajtur një rol jetik. Ato janë përdorur gjerësisht në botën e lashtë. 
Egjiptianët përdornin gipsin e kalcinuar si çimento. Grekët dhe romakët përdornin gëlqere që e bënin duke ngrohur 
gur gëlqeror, si dhe shtonin rërë për të bërë llaç me gurë të trashë për beton.  

Romakët bënin çimento duke i hedhur gëlqeres hi vullkanik të grimcuar dhe më vonë u quajt çimento "pozzolanic", i 
cili mban emrin e fshatit Pozzuoli afër Vezuvit.  

Në vende të tilla si Britania, ku hiri vullkanik ishte i paktë, përdoreshin tulla ose tjegulla të grimcuar. Pas romakëve, 
ka pasur humbje të përgjithshme në aftësitë e ndërtimit në Evropë, veçanërisht në lidhje me çimenton. Llaçi 
ngurtësohej kryesisht nga karbonizimi i gëlqeres, një proces ky i ngadaltë. Përdorimi i pozzolana u zbulua sërish në 
epokën e mesjetës. 

Rilindja dhe Iluminizmi sollën mënyra të reja të menduarit, të cilat për mirë apo për keq çuan në revolucionin indus-
trial. Në Britaninë e shekullit të tetëmbëdhjetë, interesat e industrisë dhe perandorisë përkuan me nevojën për të 
ndërtuar fener deti në shkëmbinj të ekspozuar për të parandaluar humbjet e anijeve. Humbjet e vazhdueshme të ani-
jeve tregtare dhe luftanijeve çuan përpara teknologjinë e çimentos.  

John Smeaton, inxhinier britanik, gjatë ndërtimit të fenerit të tretë Eddystone (1759) në brigjet e Cornwall, në pjesën 
jugperëndimore të Anglisë, zbuloi se një përzierje e gëlqerores, baltës dhe skorjes së grimcuar nga prodhimi i hekurit 
prodhonte llaç i cili ngurtësohej në ujë. Joseph Aspdin mori një patentë në 1824 për "Çimento Portland", një material 
që ai e prodhoi nga djegia e argjilës së imët në tokë dhe gur gëlqeror deri sa guri gëlqeror të kalcinohej. Ai e quajti atë 
çimento Portland  përshkak se betoni i përgatitur dukej si gur Portland, një gur ndërtimi i cili përdorej gjerësisht në 
Angli. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gurët Portland          Depozita natyrore pozzolana (hi vullkanik) 

       

Disa vjet më vonë, në 1845, Isaac Johnson prodhoi çimenton e parë moderne Portland, duke ndezur një përzierje 
shkumësi dhe argjile në temperatura shumë më të larta, të ngjashme me ato të përdorura sot. Në këto temperatura 
(1400C-1500C), ndodh procesi i krijimit të klinkerit dhe formohen minerale të cilat janë shumë reaktive dhe çimento 
më të fortë.  

Ndërsa Johnson përdorte të njëjtat materiale për të bërë çimento Portland si ato që përdoren sot, tre zhvillime të 
rëndësishme në procesin e prodhimit bënë që të krijohej çimento moderne Portland: zhvillimi i furrave rrotulluese, 
shtimi i gipsit për të kontrolluar vendosjen dhe përdorimi i mullinjve me rul për të bluar klinker dhe materiale të 
papërpunuara.  
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