
TÜV NORD CERT – Auditim sipas BSCI  
dhe Çertifikim ne SA8000

Besueshmeri me e madhe per klientet dhe partneret

Sot, tema e 
Pergjegjesise Sociale e Kompanise 
(Corporate Social Responsibility) po 
terheq gjithmone e me teper 
vemendjen e mediave dhe te 
shoqerise ne te gjithe kompleksitetin 
e saj, ne kuadrin e manaxhimit te 
riskut dhe te etikes ne Kompani . 
Ne menyre te vecante ne sfondin e 
nenkontraktoreve ne nivel boteror, 
kompanite duhet te garantojne qe 
furnitoret e tyre sillen ne menyre te 
pergjegjeshme kundrejt individeve 
dhe ambientit.

Ne kete fushe TUV NORD CERT 
ndihmon duke ofruar certifikimin 
sipas Pergjegjesise Sociale (SA) 
8000 apo auditimin sipas BSCI ( 
Business Social Compliance 
Initiative) ose SMETA-Sedex
Mbi bazen e Marreveshjeve 
Nderkombetare, eshte provuar se 
aplikimi i ketyre normave krijon 
besim tek konsumatoret dhe 
investitoret, forcon pozitat dhe 
fidelizimin e forces punetore, 
deshmon etiken e Kompanise dhe 
ofron avantazhe ne procesin e 
tenderimit.

Entiteti target i Certifikimit
Ky certifikim ka ne fokus kompani 
qe deshirojne te forcojne pergjegje-
sine, duke permiresuar sjelljen e 
Kompanise, qofte brenda saj, qofte 
ne zinxhirin e furnitoreve. 

Ne kete kontekst, BSCI dhe SMETA-Sedex
vepron si nje kod sjellje. i vendosur 
nga Kompania Leader dhe FTA ( Foreign 
commerce Association ), per te mberritur ne nje 
standart te unifikuar.
SA8000 eshte nje standard i njohur nderkombetarisht dhe 
ofron certifikimin ne fushen e te drejtave te punonjesve. Ky 
Standart rrit kriteret e BSCI ose

krahasuar me te ate te bazuar mbi te njohurin ISO9001.
Avantazhet e Certifikimit
Certifikimi demostron se Entiteti impenjohet te ofroje kushte pune te 
drejta dhe sjelljen e pergjegjeshme kundrejt punonjesve, permireson 
imazhin e Entitetit, mbeshtet administrimin e riskut dhe permireson 
prospektivat e suksesit ne treg.
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 SMETA-Sedex me kerkesen e nje Sistemi Manaxhimi, te 



Ne rastin e BSCI dhe SMETA, auditimi eshte nje kerkese fllestare per tu bere 
ne business i kompanive importuese. Po ashtu, nje audit sipas 

BSCI dhe SMETA krijon edhe nje pike nisje per certifkimin sipas SA8000, i cili 
mund te kombinohet me sisteme te tjera manaxhimi si ISO 9001. ISO 
14001 e OHSAS 18001/ISO 45001

Kushtet per Certifikimin
Me qellim permiresimin e kushteve te punes ne te gjithe Boten, BSCI dhe 

SA8000 kerkojne nje aplikim te forte te Konventes se Organizates 
Nderkombetare te Punes (ILO), Deklarates se te Drejtave te Njeriut, Te 
Drejtat e Femijeve, dhe Konventes per Eliminimin e Diskriminimit. 
Keto kushte perfshijne ceshtjet si: puna e femijeve dhe puna e detyruar, 
shendeti dhe siguria ne pune, liria e formimit te perfaqesive te punonjesve 
ne entitetet prodhuese, orari i punes, paga dhe kushtet e punes.
SA8000 perfshin nje sistem te unifikuar te Manaxhimit Social te Sistemit, 
me dokumentacion dhe komunikim, duke e ngarkuar me pergjegjesi 
Entitetin per te gjithe zinxhirin e fitimit, nder te cilet furnitoret sikurse dhe 
punetoret ne shtepi. 

Know-how yne, për suksesin tuaj
TÜV NORD GROUP është një partner i konsoliduar 
dhe serioz për shërbimin e inspektimit dhe certifikimit me mbi 120 
akreditime të njohura ndërkombëtare. Jemi një nga Institucionet lider në 
të gjithë rajonin në fushën e inspektimit dhe certifikimit, specialistët dhe 
revizionistët tanë kanë përgatitje të lartë, bazuar dhe në eksperiencë dhe 
kryesisht janë të punësuar të përhershëm të TÜV NORD. Kjo i bën të 
pavarur dhe të paanshëm dhe në të njëjtën kohë tregon se mund të 
ofrojmë vazhdimësi në përkrahjen e klientëve tanë. Interesi juaj është i 
qartë: revizori ynë ndjek dhe mbështet zhvillimin e kompanisë suaj dhe në 
shkëmbim ju siguron informacion objektiv.

Rruga deri tek Certifikimi

Oferta nga TÜV NORD e bazuar në informatat e disponueshme

Kontrata/Porosia për Certifikim

Faza 1 e auditimit: Përcaktimi i gatishmërisë për Certifikim

Planifikimi i auditimit

Faza 2. E auditimit: auditimi dhe publikimi :SMETA, BSCI

Menaxhimi i mospërputhjeve (nëse është e domosdoshme)

Lejimi i procesit të Certifkimit nga ana e trupit certifkues,SA 8000

Vazhdimi i vlefshmërisë së Certifikates  

Dhënia e Certifkates, SA 8000
 

c Po, jemi të interesuar për Certifikimin  
sipas SA 8000, BSCI ose

A jeni te interesuar?
Shpresojme ne pergjigjen Tuaj,
Lutemi përgjigjuni me fax ose e-mail

Dërguesi (me germa shtypi)

Organizata

Zonja/Zoti

Vendi i punës

Rruga dhe Numri

Numri postar/Vendi

Telefon: Fix/Mobile

Fax

E-mail

www.tuv-nord.com

Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) sikurse

SMETA-Sedex

partnere

Rep. TÜV NORD in Albania
Elvis Pazaj
Rruga Bardhyl 16
1005, Tirana, Albania
epazaj@tuv-nord.com
+355 6920 31015
+355 445 31015


