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Përmbledhje e skemës së certifikimit të personave që punojnë me 

pajisje elektrike 

“Noa Control” sh.p.k është në proces akreditimi  nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Akreditimit si trupë certifikimi sipas ISO/IEC 17024:2012 për çertifikimin e 

personave që përdorin pajisje elektrike. 

Noa Control” do të ofroj certifikime për personat që përdorin pajisje elektrike të 

klasifikuar sipas Urdhrit të Ministrit të energjisë Nr. 3403/1 Prot. datë 30.06.2003 

“Rregullore e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Pajisjet dhe Instalimet  

Elektrike”, si më poshtë: 

1. Grupin I të sigurimit teknik 

2. Grupin II të sigurimit teknik elektrik 

3. Grupin III të sigurimit teknik elektrik 

4. Grupin IV të sigurimit teknik elektrik 

5. Grupin V të sigurimit teknik elektrik 

Para-kushtet që duhet të plotësoje aplikanti për tu certifikuar sipas grupeve: 

1. Grupi I 

a. Tё kenё mbushur moshёn 18 vjeç,  

b. Tё jenë të aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr punё, vecanerisht lidhur me 

te paret, te degjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

c. Tё zotёrojnё mirё gjuhёn shqipe me tё shkruar dhe tё folur 

d. Të kënë mbaruar shkollën 8/9 vjecare ( Arsimin e Detyruar ) 

 

2. Grupi II 

a. Tё jenё jo më pak se 18 vjeç,  

b. Të kenё jo me pak se nje vit pune në profilin përkatës të përcaktuar në 

Rregulloren e sigurimit dhe shfrytezimit teknik per impiantet, pajisjet 

dhe instalimet elektrike 

c. Tё kenё kryer edukim profesional teknik (elektrik). Në mungese të 

këtij edukimi, kërkohet të këtë mbaruar shkollën 8/9 vjecar dhe njё 

trajnim tё paktёn 8 orё nё lidhje me ndihmёn e parё dhe njohuritё mbi 

rrezikun qё vjen nga rryma elektrike.  

d. Tё jenё të aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr punё, vecanerisht lidhur me 

te paret, te degjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

e. Tё zotёrojnё mirё gjuhёn shqipe me tё shkruar dhe tё folur 
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3. Grupi III 

a. Tё jenё jo më pak se 18 vjeç,  

b. Tё kenё mbaruar:  

i. shkollën 8/9 vjeçare dhe kurs kualifikimi të plote në profesion 

ose shkallen e ulet profesionale për specialitetin dhe tё jetё i 

certifikuar tё paktёn 6 muaj mё parё sipas grupit tё II  tё 

sigurimit teknik, ose  

ii. shkollën e mesme profesionale të  specialitetit dhe tё ketё jo më 

pak se 3 muaj eksperiencё pune., ose.  

iii. ciklin bachelor pёr inxhinieri elektrike dhe tё ketё jo mё pak se 

1 muaj eksperiencё pune, ose  

iv. Ciklin bachelor pёr inxhinieri jo elektrike dhe tё ketё jo mё pak 

se 3 vite eksperiencё pune 

c. Tё jenё të aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr punё, veçanërisht lidhur me 

te paret, të dëgjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

d. Tё zotёrojnё mirё gjuhёn shqipe me tё shkruar dhe tё folur 

 

4. Grupi IV 

a. Tё jenё jo më pak se 20 vjeç,  

b. Tё kenё tё paktёn: 

i.  2 vjet certifikimin për Grupin i III-të të sigurimit teknik, ose  

ii. 1vit certifikimin për Grupin e III-të ato persona që kane 

mbaruar shkolle specialiteti, ose 

iii. Mbi 3 muaj eksperiencё pune ne impiantet dhe linjat elektrike 

ata qё kanё mbaruar sistemin bachelor ose master pёr inxhinieri 

elektrike. 

c. Tё jenё të aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr punё, veçanërisht lidhur me 

të paret, të dëgjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

d. Tё zotёrojnё mirё gjuhёn shqipe me tё shkruar dhe tё folur 

 

5. Grupi V 

a. Tё jenё jo më pak se 24 vjeç,  

b. Pёr kategorinё: 

i. e mjeshtrave duhet tё ketё mbi 10 vjet në  instalimet, impiantet, 

pajisjet elektrike dhe mbi 3 vjet në grupin e IV-te  të sigurimit 

teknik. 

ii. teknikёve tё kenё tё paktёn 3 vjet pune në grupin e IV-te të 

sigurimit teknik. 
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iii. inxhinierёve elektrik duhet tё ketё tё paktёn 1 vit eksperiencё 

pune në impiantet ose linjat elektrike. 

c. Tё jenё të aftё fizikisht dhe mendёrisht pёr punё, veçanërisht lidhur me 

të paret, të dëgjuarit, aftёsitё levizёse, etj 

d. Tё zotёrojnё mirё gjuhёn shqipe me tё shkruar dhe tё folur 

Procesi i aplikimit 

Aplikanti dorëzon: 

- Kërkesën e firmosur sipas formatit tip 

- Nënshkrimin e Informacionit Përmbledhës për skemën e 

certifikimit. 

 

Procesi i Vlerësimit 

Plotёsimi i kёrkesave vёrtёtohet nga paravlerёsuesi i NOA CONTROL. Nёse 

aplikanti plotёson kёrkesat atёherё ai i nёnshtrohet procesit tё certifikimit dhe kryen 

paraprakisht pagesën. Nё rast se aplikanti nuk i plotёson kriteret atёherё 

paravlerёsuesi e lajmёron atё pёr kriteret qё ai nuk plotёson dhe procedura e 

certifikimit nuk fillon.  

Nёse kandidati tёrhiqet nga procesi i ekzaminimit ai duhet tё dёrgoj njё kёrkesё me 

shkrim tё paktёn pese ditё pёrpara ekzaminimit. Nё kёtё rast kandidatit i kthehet 50% 

e pageses. Nёse kandidati kёrkon qё t’i nёnshtrohet procesit tё ekzaminimit nё njё 

datё tё mёvonshme ai duhet tё njoftojё me shkrim tё paktёn pese ditё pёrpara 

ekzaminimit dhe t’i propozojё trupёs certifikuese njё datё tё pёrafёrt. 

Aplikanti kandidat i nënshtrohet ekzaminimit për vlerësimin e kompetencës së tij, i 

cili kryhet në 2 faza: 1) Ekzaminim me shkrim, dhe me  2) Ekzaminim praktik. 

Numri minimal i pikëve është mbi ≥ 70% si në testimin me shkrim, ashtu dhe në 

demonstrimin praktik.  

Nёse kandidati nuk arrin tё marrё me shumё se 70 % tё pikёve, i mundësohet një 

ekzaminim i dytë teorik jo mё herёt se 7 ditё nga data e ekzaminimit tё parё por jo mё 

vonё se pas 6 muajsh. Ekzaminimi i dytё kryhet njёsoj si ekzaminimi i parё. Nё rast tё 

mos marrjes sё tё paktёn tё 70% tё pikёve edhe nё ekzaminimin e dytё teorik, 

kandidatit i hiqet e drejta pёr vazhdimin e procesit tё certifikimit. Nё kёtё rast 

kandidati duhet tё aplikojё pёrsёri. Nёse njё kandidat aplikon për më shumë fusha 

mund ti nënshtrohet ekzaminimit në të njëjtën dite me një numër tezash sipas fushave 

të kërkuara. 

tel:%2B3554%204500378


 
NOA CONTROL Sh.p.k TIRANË 

DEPARTAMENTI I ÇERTIFIKIMEVE 

Nr. Doc : 

 

 

RM/07/09/01 

Botimi:             00 

Rishikimi:        02 

 

Data : 20.03.2020 

Titulli : Informacione për çertifikimin e personave qe përdor pajisje/instalime elektrike  
Kopje Nr 1 nga 3 në shpërndarje të kontrolluar 

Faqe 4 nga 5 

Adresa: Rruga ”Nikolla Tupe ” , Ndërtesa Nr.3, Kati I, Nr.1  Tel: +355 42 274737, Fax: +355 44 500 379, E-mail;info@noacontrol.al 

 

4 
 

 

Tarifat janë sipas listës së tarifave, të cilat janë të aplikueshme për të gjithë 

kandidatet.  

Dëshmia e aftësisë lëshohet me vlefshmëri 1 vjeçare.    

Pezullimi dhe Tërheqja e çertifikatës/dëshmisë së aftësisë  

 

1.“Noa Control” revokon/pezullon Dëshminë e aftësisë/Çertifikatën në rast se 

konstaton rrezikimin ose dëmtimin e jetës, shëndetit, të personave apo mjedisit për 

shkak të personit të certifikuar. Gjithashtu Dëshmia e aftësisë/Çertifikata 

revokohet/pezullohet edhe në rastet kur përdoret në keqbesim dhe në kundërshtim me 

funksionet e saj. 

 

2. Personi i çertifikuar është i detyruar se në rast ndryshimi të gjendjes së tij 

shëndetësore, e cila ndikon në aftësitë e tij për përmbushjen e detyrës se tij të caktuar 

si përdorues i pajisjeve/instalimeve përkatëse elektrike, duhet të lajmëroje “Noa 

Control” brenda një periudhe 2 javore. 

Apelimi 

Aplikanti,  kandidati ose personi i çertifikuar ka të drejtën e apelimit brenda 10 ditësh 

nga marrja e njoftimit të çdo vendimi nga organizmi çertifikues “Noa Control”. 

Formulari i plotësuar nga apeluesi mund të dërgohet me postë ose me rrugë 

elektronike nëpërmjet faqes zyrtare të NOA CONTROL. 

NOA CONTROL bën paraprakisht përpjekjet për zgjidhjen me marrëveshje dhe nëse 

kjo nuk arrihet, çështja kalon te Komisioni i Apelimit i cili merr vendim dhe njofton 

me shkrim apeluesin brenda 10 ditësh me postë ose rrugë elektronike.  

Ankimi 

Ankesë është shprehja e pakënaqësisë e ndryshme nga apelimi, nga ana e ndonjë 

individi ose institucioni për organizmin çertifikues lidhur me aktivitetet e tij ose një 

personi të çertifikuar prej tij. 

Procedurat tona të trajtimit të ankesave garantojnë trajtimin e të gjitha palëve në 

mënyrë të drejtë dhe të barabartë në një mënyrë konstruktive, të paanshme dhe në 

kohë. Ankesa mund të dërgohet me postë ose përmes faqes zyrtare. 

Menaxheri ynë i Cilësisë trajton ankesat dhe informon ankuesin për pranimin e 

ankesës dhe i raporton atij në lidhje me masat që janë marrë. 
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Vendimi mbi ankesën shqyrtohet dhe miratohet nga Komisioni i Ankesave, i cili merr 

vendimin përfundimtar dhe njofton me shkrim ankuesin brenda 30 ditësh me postë 

ose rrugë elektronike, sipas rastit. 

 

Aplikanti: (Emër/Mbiemër) 

 

Firma _____________________________ 
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