
 

 

 
 

 
 

<Alkaloid> 
 

 
 Rasti i biznesit për menaxhimin e energjisë 

 

Alkaloid SHA është shoqëri aksionare e përbërë nga dy 
qendra fitimprurëse: Farmacia dhe Kimia, Kozmetika dhe 
Botanika, me vendndodhje në Shkup, Maqedonia e Veriut. 
Ekzistojnë dy (2) filiale në vend, si dhe 16 filiale dhe tre (3) 
përfaqësi jashtë vendit. Momentalisht ka rreth 1,430 të 
punësuar në vend dhe 384 të punësuar jashtë vendit. Ka 
kapacitet të prodhimit prej 765 tonë / në vjet.  

Alkaloid SHA ka sistem të integruar të menaxhimit që i 
mundëson kompanisë të kontrollojë cilësinë e produkteve 
nga fillimi deri në fund, përkatësisht lëndëve të para dhe 
produktit të fundit. Ekzistojnë tre (3) vendndodhje të 
prodhimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe një (1) 
në Serbi.  

Nxitja kryesore për zbatimin e Sistemit të Menaxhimit të 
Energjisë (SME) erdhi nga nevoja për menaxhim aktiv të 
energjisë për shkak të shfrytëzimit plotësisht të potencialit të 
efikasitetit energjetik, të arrihet kursimi maksimal i mjeteve 
financiare dhe qëllimeve të tjera afatgjata. Konsumi i 
energjisë ka ndikim të madh financiar në bazë vjetore, me atë 
që pjesa më e madhe e shpenzimeve u takojnë sistemeve të 
ngrohjes, ftohjes dhe klimatizimit. Prandaj, qëndrimi 
mbizotërues në Alkaloid është se duke i ndjekur parimet e 
SME-së dhe standardit ndërkombëtar ISO 50001, kursime deri 
në 30% mund të arrihen duke ulur konsumin e energjisë pa e 
cenuar cilësinë e produkteve dhe standardet e shëndetit dhe 
sigurisë në punë.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përfitimet e arritura të biznesit  
 

Alkaloid SHA i përjetoi përfitimet si rezultat i zbatimit të SME-
së si vijon:  

✓ ndryshimi në qasjen e zvogëlimit të energjisë,  
✓ pamja e përmirësuar e kompanisë,  
✓ ndikimi i zvogëluar në mjedisin jetësor dhe gjurmët e 

karbonit, përkatësisht emisionet më të ulëta të CO2,  
✓ miratimi i lehtësuar i vendimeve gjatë zgjedhjes dhe 

zbatimit të masave prioritare të kursimit të energjisë pa / 
me shpenzime të ulëta,  

✓ zvogëlimi i konsumit personal të energjisë elektrike, 
mirëmbajtjes dhe shpenzimeve shoqëruese,  

✓ prodhimi i rritur dhe cilësia e produktit dhe  
✓ kontrolli i përmirësuar operativ 
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Fotogr
afia 

Industria  farmacia, kozmetika, 
botanika  

Vendndodhja  Shkup, Republika e 
Maqedonisë së Veriut  

Sistemi i menaxhimit të  energjisë ISO 50001 

Periudha e përmirësimit të 
performancave energjetike  

2016 –2017 

Përmirësimi i performancave 
energjetike (%)  
Gjatë periudhës së 
përmirësimit 

6.24% 

Kursimet e vlerësuara të  
shpenzimeve të energjisë  
Gjatë periudhës së 
përmirësimit 

60,000 euro/vit 

Shpenzimi për zbatimin e 
SME-së 

160,000 euro 

Kursimet e përgjithshme të energjisë  
Gjatë periudhës së 
përmirësimit 

1,185 MWh/vit 

Zvogëlimi i përgjithshëm i 
emisioneve të CO2-e 
Gjatë periudhës së  
përmirësimit 

214 tCO2-e. 
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Në vitet 2016-2017, në Alkaloid SHA zbatimi i SME-së 

rezultoi në përfitime të drejtpërdrejta të paraqitura në 

Tabelën 1.  
 

Tabela 1. Përmirësimi dhe përfitimet e efikasitetit 
energjetik 

 
Kursimi i energjisë  

585 MWh/ në vjet Gazi 
natyror  
600 MWh/në vjet 
Energjia elektrike  

Zvogëlimi i emisioneve 

të gazrave serë 

214 tCO2-e 

Kursimet e vlerësuara të 

shpenzimeve të energjisë 

60,000 euro / në vjet 

 

Përfitimet e tjera 

joenergjetike 

Pamja e përmirësuar e 
kompanisë dhe zvogëlimi i 
gjurmëve të karbonit  

 
Përgatitja dhe zbatimi i SME-së 

 

Pjesa tjetër i thekson aspektet kryesore të qasjes së 
Alkaloid në menaxhimin e energjisë.  

 

Përkushtimi i menaxhmentit të lartë: Menaxhmenti i 
lartë i Alkaloid ka qenë shumë i përkushtuar në uljen e 
shpenzimeve të energjisë, duke e dhënë mbështetjen e 
nevojshme për ekipin energjetik, i cili është bërë pjesë 
kryesore e fazës së zbatimit të EnMS, dhe duke e 
forcuar obligimin me kalimin e kohës. Politika 
energjetike është bërë në përputhje me kërkesat e ISO 
50001. Qëllimi dhe kufizimet janë përcaktuar qartë në 
katër (4) faza. Faza e parë i përfshiu masat për të 
zvogëluar konsumin e energjisë elektrike, gazit dhe ujit 
në një objekt. Faza e dytë përfshiu logjistikën dhe lëndët 
e para në të njëjtin objekt. Pas përfundimit të kësaj faze, 
Alkaloid do të jetë e vetmja kompani në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut që do t'i trajtojë lëndët e para 
(gjysmë produktet) duke marrë parasysh aspektin 
energjetik. Faza e tretë do të përfshijë përsëritjen e 
procesit në objektet e mbetura; faza e katërt parashikon 
përsëritjen e proceseve në objektet e Alkaloid jashtë 
vendit.  

Rolet dhe përgjegjësitë (RdheP):RdheP janë përcaktuar 
qartë gjatë fazës së përkushtimit. Ky aspekt i procesit do 
të përfundojë sa më shpejt që sugjerimet nga 
konsulentët ndërkombëtarë, anëtarët e ekipit dhe të 
gjithë punonjësit të kontrollohen dhe aprovohen (sipas 
fushatës së rritjes së ndërgjegjësimit). Ekipi energjetik 
ka pasqyrë të qartë të procesit dhe rëndësisë së ISO 
50001 në kompani.  

Indikatorët e performancave energjetike dhe gjendja 
themelore: Pas identifikimit të Konsumatorëve të 
Rëndësishëm të Energjisë (KRE) dhe zhvillimit të 
Indikatorëve të Performancave Energjetike (IPE) që i 
theksojnë dhe i marrin parasysh ndryshimet relevante, 
gjendja energjetike themelore u përcaktua me 
parashikimet për konsumin e ardhshëm të energjisë.  
Mundësitë e kursimit të energjisë me analizën e 
shpenzimeve dhe përfitimeve: Lista MKE ishte e mbushur 
me disa mundësi të kursimit të energjisë. Me këto mundësi, 
u arrit zvogëlimi i konsumit të energjisë prej 6.2%, 
megjithatë, për shkak të SME-së jo të plotë, përkatësisht 
numrit të vogël të pikave matëse për konsumin e energjisë, 
njehsorët e kontrollit për gazin, ajrin e kompresuar dhe ujin 
në fazën fillestare, jo të gjitha masat u morën parasysh. 
Zhvillimi i mëtejshëm i planit të matjes tashmë ka dëshmuar 
se ekziston mundësia për të arritur kursimin vjetor prej 
100,000 euro.  

Trajnimi dhe aftësitë: Para programit të SME-së, 
kompania nuk ka mbajtur programe vjetore të trajnimit 
të efikasitetit energjetik për personalin. Që nga viti 
2016, grupi prej tre (3) punonjësve ka filluar trajnimin 
për ekspertët e SME-së sipas UNIDO-së. Që nga janari 
2018, u formua departamenti i ri për menaxhimin e 
energjisë, i cili përqendrohet ekskluzivisht në energji, 
efikasitetin energjetik dhe menaxhimin e energjisë, me 
dy (2) punonjës të rinj të trajnuar sipas programit 
EUREM.  

Prokurimet: Kompania edhe më parë ka përdorur 
analizën e shpenzimeve të ciklit jetësor për prokurimet 
në lidhje me energjinë, por kjo praktikë është 
përmirësuar që nga zbatimi i SME-së.  
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Certifikimi i pavarur: Alkaloid është certifikuar sipas 
standardeve nacionale dhe ndërkombëtare të 
sistemeve të menaxhimit të tilla si sistemi i menaxhimit 
të cilësisë ISO 9001, sistemi i menaxhimit të mjedisit 
jetësor ISO 14001, si dhe sistemi i menaxhimit të 
HACCP; por ISO 50001 nuk ishte zbatuar para se 
Alkaloid të merrte pjesë në programin e SME-së.  

 

Resurset dhe analiza e shpenzimeve dhe përfitimeve 
 

Tabela 2 e përmbledh analizën e shpenzimeve dhe 
përfitimeve të zbatimit të SME-së në periudhën e 
njoftimit 2016-2017. Alkaloid investoi afërsisht 160,000 
euro në masat e kursimit të energjisë gjatë periudhës së 
njoftimit, duke rezultuar në kursime të shpenzimeve të 
energjisë të barabartë me 60,000 euro në vjet. Përveç 
kësaj, rreth 5,100 euro kursehen çdo vjet falë 
përfitimeve joenergjetike të masave të zbatuara të 
kursimit të energjisë. Periudha e përgjithshme e kthimit 
është afërsisht 2.6 vjet.  

 

Tabela 2. Analiza e shpenzimeve dhe përfitimeve 
 
 
 
 

SHPENZIMET 

Orët e punës [personi / ditë] 5/18 
Mbështetja e ekspertit 
ndërkombëtar 
+ nacional *  
[personi / ditë]  

1/72 

Masat e EE-së me  
shpenzime të ulëta  

56,000 

Shpenzimet e tjera  / 

Shpenzimet e përgjithshme 
[Euro]  

160,000 

 
 

PËRFITIMET 

Kursimet e energjisë [MWh] 1,185 
Shkalla e kursimit të energjisë 
 

6.24 % 

Kursimi i shpenzimeve të  
energjisë [Euro]  

60,000 

Përfitimet që nuk lidhen  
me energjinë [Euro] 

5,100 

* Në programin UNIDO ENMS CBI, shpenzimet për mbështetjen 

teknike të ndërmarrjeve partnere nga ekspertët ndërkombëtarë dhe 

konsulentët nacionalë mbulohen nga ndihma teknike e projektit.  

Përveç kësaj, në vitin 2018, u zbatua një masë që kushton afërsisht 

2,500 euro. Kjo masë rezultoi në kursime prej afërsisht 700 MWh / 

në vjet dhe 15,000 EUR / në vjet, si rrjedhojë kishte kohë të kthimit 

prej 0.3 vjet.  

 

Projektet më të rëndësishme të zbatuara si rezultat 

i SME-së  
 

Lista për mundësitë e kursimit të energjisë (MKE) e 

Alkaloid përbëhet nga disa masa të kursimit të energjisë 

të cilat kryesisht përbëhen në përmirësimin e kontrollit 

operativ, praktikat e mirëmbajtjes dhe optimizimit të 

sistemit të avullit, si dhe disa masa të investimit.  

Tabela 3 i paraqet masat më të rëndësishme të kursimit 

të energjisë të zbatuara ose të planifikuara dhe 

kursimet e energjisë dhe shpenzimeve që lidhen me to.   
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Faktorët e suksesit dhe ndryshimit 
të sjelljes  

 

Këto mjete dhe procese kanë kontribuar në zbatimin e 
suksesshëm:  

 

• Mjetet SME ishin kryesore në identifikimin e 
Konsumatorëve të Rëndësishëm të Energjisë 
(KRE). KRE klasifikohen në disa kategori të 
ndryshme si: Hulumtimi dhe zhvillimi i pajisjeve 
që përbëhen nga mikroskopë dhe centrifuga, 
miksera elektrike, sterilizim, inkubatorë, pajisje 
të analizës; Zyrat me pajisje që përfshijnë 
kompjuterë, makina faksi, fotokopjues, printerë, 
ngrohës uji; Prodhimi me shumicë me pajisjet 
që përbëhen nga centrifugat, ventilimi për 
dhoma të pastra dhe kapakë të tymit, 
inkubatorë, tharëse, procese të separacionit; 
Përgatitja, paketimi dhe mbushja me pajisje të 
tilla si mikserat, motorët; Magazinat me pajisje 
të tilla si vinç-pirunë, etj. Mbledhja e të dhënave 
për ndryshimet përkatëse ndihmoi në zhvillimin 
e modeleve të sakta të regresionit, si dhe në 
përcaktimin e mundësive dhe qëllimeve për 
kursimin e energjisë.  

 

• Një nga faktorët kryesorë të suksesit ishte 
përkushtimi për të arritur kursime të energjisë 
dhe shfrytëzimin e plotë të potencialit të 
Alkaloid për efikasitetin energjetik, shfrytëzimin 
maksimal të mundësive për të kursyer mjete 
financiare dhe për të arritur përfitime afatgjata.  

 

• Të dhënat e konsumit të energjisë ishin 
indikator tjetër i rëndësishëm. Sistemet e 
ngrohjes, ftohjes dhe klimatizimit të ajrit janë 
konsumator i konsiderueshëm në Alkaloid, dhe 
u vlerësua se 30% e kursimit të energjisë mund 
të arrihej përmes zbatimit të SME-së në 
kompani. 

 

• Vendimi për të marrë pjesë në projekt u mor 
nga menaxhmenti i lartë, duke shfaqur 
përkushtim për arritjen e kursimeve të 
energjisë.  

• Të nxitur nga parimet e SME-së, ekipi energjetik 
i Alkaloid zbatoi kontrolle energjetike vjetore 
duke siguruar ndjekjen bazë të konsumit të 
energjisë.  
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Tabela 3. Masat kryesore të zbatuara ose në proces të zbatimit për kursimin e energjisë  

 
I 
D 

 
Përshkrimi i masave / projektit / procedurës  

 

Shërbimi 

 

Statusi  

Kursimet (vjetore) 
reale / të vlerësuara  

Shpenz. 
Përgjith
. (euro) 

 

Kthimi 
(vite) Energjia 

[MWh] 
Shpenzimi  
(euro) 

 

 
1 

Optimizimi i orarit të punës pushimi kolektiv i 
verës (instalimi dhe pajisja përjetuan më pak 
harxhim gjatë pushimit kolektiv të verës te 
departamenti i ampulave që është procesi më i 
madh që përdor avull). 

Avull Përfunduar 105 
(gazi 

natyror) 

3703 (+200 
vitin e 

ardhshëm 
në zbatim) 

 
 

Thuajse 

160,000 
në 

shpenzi
me për 

projektin 
në 

përgjithë
si 

(përfshir
ë 

investim
et 

kapitale). 

 

 

 
2 

Menaxhimi i pengesës së avullit dhe 
optimizimi i kaldajës në mënyrë 
përkatëse me kapacitetin  

Avull Përfunduar 480 
(gazi 

natyror) 

16,930 
(+780 

vitin e 
ardhshëm 
në zbatim) 

 

 

 
3 

Zëvendësimi i dritareve të vjetra në ndërtesën 
kryesore (kontribuoi në mjedis më të mirë të 
punës dhe produktivitet, hapësirë të zgjeruar të 
punës, mundësi për më shumë punonjës në të 
njëjtin vend, dhe më shumë hapësirë me 
kushte normale të punës në ndërtesë) 

Izolimi Përfunduar 600* 
(energjia 

elektrike); 

2532  

4 
Izolimi i ventilit në dhomën e kaldajës  
(instalimi i avullit)  

Avull Përfunduar 711 15,000 2458 0.3 

 

5 
Kontrolli i njehsorit të gazit (masa e 
planifikuar e mëtejshme)  

Avull  Planifikuar / ~ 100,000 / / 

• Qëllimet e planifikuara përfshinin zvogëlimin e 
konsumit të transportuesve të energjisë në vitin 
2016, kontrolle të hollësishme të energjisë dhe 
analizë të konsumit për vitin 2015 krahasuar me 
indikatorët e ndjekur më parë të performancave 
energjetike, trajnimeve efikase dhe fushatave të 
ndërgjegjësimit në vitin 2017, duke përshtatur 
proceset, teknologjitë dhe pajisjet në lidhje me 
SME-në në mënyrë që të zvogëlohet konsumi i 
transportuesve të energjisë deri në vitin 2020.  

 
Pengesat dhe mësimet e marra  

 

Gjatë konsolidimit të SME-së, u identifikuan një numër 
pengesash, të tilla si:  

• Mungesa e kohës sepse kursimet e energjisë 
nuk ishin prioriteti kryesor i kompanisë në fillim, 
megjithatë, në takimet fillestare, menaxhmenti 
ishte plotësisht i përkushtuar për zbatimin e 
SME-së.  

• Nuk u ndërmorën aktivitete parandaluese ose 
korrigjuese për të zvogëluar konsumin e 
energjisë, që ishte gjithashtu rezultat i vetëdijes 
së ulët të punonjësve për rëndësinë e 
efikasitetit energjetik dhe opsioneve të 
mundshme të zvogëlimit. Shumica e tyre kishin 
përgjegjësitë e tyre të zakonshme të 
përditshme që kontribuuan në hezitimin e tyre 
për pjesëmarrjen në program dhe marrjen e 
aktiviteteve dhe përgjegjësive të reja.  

• Kompania kishte buxhet të vogël për investimet 
kapitale për kursimin e energjisë, pasi ato kishin 
prioritete të tjera.  

• Kishte mungesë aftësish në pjesë të caktuara të 
menaxhimit të energjisë (p.sh. modelet e 
regresionit), si dhe mungesë e caktuar e 
interesit për angazhimin e konsulentëve të 
jashtëm për t'i përcaktuar mundësitë e kursimit 
të energjisë.  

• Kompania nuk kishte të emëruar menaxher 
energjetik.  
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Gjatë zbatimit të SME-së u ndërmorën këto masa për t'i 
tejkaluar pengesat si vijon:  

• Lidhur me mungesën e resurseve njerëzore, 
personali përgjegjës dhe i përqendruar u 
emërua për t'i caktuar mundësitë e kursimit të 
energjisë dhe për të mbledhur ide nga 
punonjësit rregullisht, për të ndjekur konsumin 
e energjisë dhe ujit, për të filluar projekte dhe 
për t'i raportuar menaxhmentit të mesëm dhe 
të lartë.  

• Politika energjetike u publikua dhe iu 
komunikua të gjitha departamenteve të 
kompanisë.  

• Trajnimet mbahen rregullisht për të edukuar 
dhe rritur ndërgjegjësimin për përfitimet e 
menaxhimit të energjisë, veçanërisht për 
përhapjen e njohurive që edhe nëse shpenzimet 
e energjisë janë relativisht të ulëta në krahasim 
me shpenzimet e përgjithshme, rreziqet e 
shpenzimeve materiale, financiare ose 
njerëzore mund të jenë akoma të larta. 
Menaxhimi i energjisë i minimizon ndjeshëm 
këto rreziqe.  

• Gjithashtu, u mbajtën trajnime për t'u dhënë 
punonjësve aftësitë e nevojshme, veçanërisht 
duke marrë parasysh se mjetet për SME 
përfshijnë zhvillimin e modeleve të regresionit 
të cilat më pas duhet të zbatohen për të matur 
performancat energjetike. U mbajtën trajnime 
për të rritur ndërgjegjësimin se sistemet 
energjetike janë pjesë e rëndësishme e çdo 
fabrike që ndikon në cilësinë e prodhimit dhe 
kështu është pjesë përbërëse e praktikave të 
mira të prodhimit dhe menaxhimit të cilësisë.  

• Buxheti i investimeve kapitale për mundësitë e 
kursimit të energjisë ishte planifikuar të 
shpërndahet në fazën e planifikimit të buxhetit 
të kompanisë.Rëndësia e mundësive të kursimit 
të energjisë, analizave të regresionit dhe 
analizimi i rezultateve të matura në mënyrë që 
të ndiqen indikatorët e besueshëm të 
performancave energjetike iu prezantuan 
menaxhmentit të lartë. 

 

• Për të arritur kursimet e synuara, u hartua lista 
e gjatë e mundësive të kursimeve, e përbërë 
nga shumica e masave pa shpenzime ose me 
shpenzime të ulëta. Efikasiteti i shpenzimit u 
arrit përmes përmirësimeve graduale.  

• Konsulentëve iu kërkua të propozonin zgjidhje 
për kursimin e energjisë. Përveç kësaj, ishte 
planifikuar të prezantoheshin stimujt, 
shpërblimet në para dhe planet e motivimit për 
tre idetë më të mira të kursimit të energjisë në 
baza tremujore.  

• Konsulentët ishin të përgatitur për të ndihmuar 
në zgjidhjen e pikave të dobëta, si dhe për të 
transferuar njohuritë dhe përvojën e tyre në 
mënyrë që të ndihmojnë personalin t'i 
përfundojë më shpejt detyrat e tij.  

• Ndërtimi i vetëdijes së njerëzve përmes 
fushatave, si dhe trajnimeve dhe kurseve për 
përmirësimin e aftësive.  

 
Rezultatet dhe konkluzionet 

 

Alkaloidi i ka realizuar këto suksese gjatë zbatimit të 
EnMS:  

• Zvogëlimi i emisioneve të gazrave serë ose 
gjurmëve të karbonit. Harmonizimi me ISO 
50001 do të mundësojë që Alkaloid SHA t'i 
përmbushë qëllimet rrjedhëse dhe të ardhshme 
të vullnetshme / ose të detyrueshme të 
efikasitetit energjetik, përkatësisht legjislacionin 
për t'i zvogëluar emisionet e gazrave serë, si 
dhe të gjitha kërkesat e tjera ligjore përkatëse.  

• Rritja e kursimeve të energjisë dhe shpenzimeve 
duke ulur shpenzimet e energjisë përmes qasjes 
së strukturuar në menaxhimin e energjisë.  

• Rritja e kompetencës në fushën e pajisjeve me 
efikasitet energjetik dhe menaxhimin e tyre. 
Alkaloid SHA planifikon ta harmonizojë SME-në 
me sistemet ekzistuese të menaxhimit për 
përfitimet shtesë në organizatë.  
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• Rritja e nivelit të të kuptuarit të SME-së për sa u 
përket regresioneve jolineare, analizës 
multivariante (duke marrë parasysh më shumë 
ndryshime relevante që lidhen me konsumin e 
energjisë) dhe sistemeve energjetike 
shumëmbajtëse.  

• Rritja e ndërgjegjësimit të personalit dhe 
pjesëmarrja e rritur në zbatimin e projekteve të 
përmirësimit.  

• Pamja e përmirësuar korporative.  

• Përmirësimi i efikasitetit operativ dhe 
praktikave të mirëmbajtjes.  

• Vendosja e kritereve dhe procedurave 
irelevante për mirëmbajtjen e konsumatorëve 
të rëndësishëm të energjisë.  

• Kompania kryen mbikëqyrje të rregullt, matje 
periodike dhe analizë të performancave 
energjetike dhe indikatorëve kryesorë dhe 
parametrave operativë përkatës. Mjetet për 
SME-në ndihmuan për të vendosur kontrollin 
operativ në nivelin e dëshiruar.  

• Falë rezultatit pozitiv të zbatimit të SME-së në 
Alkaloid në vitet 2015-2017, në vitin 2018 u 
krijua një Departament i ri i Menaxhimit të 
Energjisë, i përqendruar plotësisht në energjinë, 
efikasitetin energjetik dhe menaxhimin e 
energjisë. Departamenti përbëhet nga 
menaxheri i energjisë, si dhe dy (2) punonjës të 
rinj (të trajnuar sipas programit të EUREM-it), 
dhe pritet të zgjerohet më tej në vitet e 
ardhshme.  

 

 

Fotografia 2. Përmirësimi i praktikave të menaxhimit të energjisë në 

Alkaloid SHA. Diagrami e tregon vlerësimin e kompanisë, para dhe 

pas programit të zbatimit të SME-së, me njëzetë parametrat në 

lidhje me praktikat dhe proceset kryesore të menaxhimit të 

energjisë.  
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 Aneksi: Çfarë është Sistemi i Menaxhimit të Energjisë (SME)? 

Sistemet e menaxhimit të energjisë u ofrojnë organizatave qasje sistematike për menaxhimin e përdorimit të energjisë. 

Bëhet fjalë për menaxhim aktiv të njerëzve, informatave energjetike, teknologjisë dhe punës së përditshme në mënyrë 

që të përmirësohen performancat energjetike.  

Sistemet e menaxhimit të energjisë tërhiqen nga Energy 
Management Systems entail  

✓ Sigurimi i përkushtimit nga udhëheqësia e lartë gjatë 
zbatimit të ndryshimeve, sigurimi i resurseve të 
nevojshme dhe kërkesa e llogaridhënies nga 
personat përgjegjës,  

✓ Vendosja e përmbledhjes së proceseve të biznesit 
për të siguruar përdorimin optimal të resurseve 
në dispozicion, bashkëpunimi midis 
departamenteve për arritjen e qëllimit të 
përbashkët dhe roleve dhe përgjegjësive të qarta 
për krejt personalin e përshirë,  

✓ Identifikimi i përdoruesve të rëndësishëm të 
energjisë dhe zhvillimi i indikatorëve të 
performancave energjetike,  

✓ Hartimi i planeve të veprimit për përmirësimin e 
performancave energjetike,  

✓ Trajnimi dhe ndërgjegjësimi i personalit të 
kompanisë,  

✓ Pasqyra dhe përmirësimi i vazhdueshëm i 
performancave energjetike dhe sistemit të 
menaxhimit.  
SME-ja në përputhje me standardin ISO 50001 
bazohet në ciklin Planifiko-Bëj-Kontrollo-Reago (Plan 
Do CheckAct) për përmirësimin e vazhdueshëm, të 
ilustruar në Fotografinë 2. 
 Fotografia 2. Standardi ISO 50001 I SME-së Burimi: (Programi UNIDO për SME) 

 

 

Çfarë mund të arrijë SME-ja: Përfitimet joenergjetike  
 

Megjithëse qëllimi kryesor i EnMS-së është të përmirësohen performancat energjetike të organizatës, të kursehet 

energjia dhe të zvogëlohen shpenzimet, zbatimi i mirë i menaxhimittë energjisë mund të sjellë një sërë përfitimesh 

joenergjetike. Përmirësimi i efikasitetit energjetik mund, për shembull, të zvogëlojë konsumin e ujit dhe lëndëve të 

para, si dhe emisioneve të materieve të ndotjes. Gjithashtu, mund të çojë në rritjen e produktivitetit dhe 

konkurrencës, përmirësimin e produkteve dhe proceseve, uljen e ngecjeve të paplanifikuara, shpenzime më të ulëta 

të punës dhe mirëmbajtjes dhe jetëgjatësi më të madhe të pajisjeve. Në fund, menaxhimi sistematik dhe i mirë i 

resurseve energjetike ofron mjet për të përmirësuar sigurinë energjetike dhe rezistencën e biznesit dhe mund të 

rezultojë me mjedis më të mirë të punës për punonjësit. Kur integrohen në vlerësimet e efikasitetit energjetik, 

përfitimet joenergjetike ndihmojnë në forcimin e rastit të biznesit të SME-së dhe efikasitetit energjetik, informimin 

më të mirë të vendimeve për investimet dhe e forcojnë rolin strategjik të menaxhmentit energjetik dhe efikasitetit në 

ndërmarrjet industriale.  

Përfshirja e 
udhëheqësisë 

Përgjegjësia e 
udhëheqësisë 

  Да  

  Prezantimi para 
udhëheqësisë 
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