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Deklarate e Administratorit për pavarësinë dhe paanshmërinë.
Une Lamce Begaj, Administrator i Trupes Certifikuese UTS shpk, lidhur me aktivitetet e Trupes
Certifikuese, permes kesaj Deklerate, angazhohem si me poshtme:
1.Si Administrator i Trupes Certifikuese UTS shpk, jam i angazhuar te arrijne dhe te mbajne nje standart
te larte te cilesie ne te gjithe aspektet e sherbimit te klientit. Gjithashtu, jam i angazhuar te mbaje ne
nje nivel te larte sistemin e menaxhimit te cilesise, duke permbushur te gjithe kerkesat e Politikes se
Cilesise, procedurave teknike dhe atyre menaxheriale.
2.Trupa Certifikuese UTS shpk, eshte e gatshme te prese te gjitha verejtjet dhe ankesat nga klientet per
cilesine e sherbimet gjate inspektimeve, duke u pajtuar me te gjitha kerkesat e Standartit ISO/lEC
17024:2012
3. Unë angazhohem të bëj të gjitha përpjekjet për të garantuar që trupa certifikuese të jetë e paanëeshme
në certifikimin e personelit elektrik. Trupa certifikuese do të ruajë paanësinë e saj duke mos lejuar
presione komerciale, financiare apo presione të tjera që kompromentojnë paanësinë nga persona ose palë
të përfshira në procesin e certifikimit.
4. Unë angazhohem se aktivitetet e certifikimit do të strukturohen dhe do të menaxhohen në mënyrë qëtë
mbrojë paanshmërinë e trupës.
5. Trupa certifikuese nuk ndikohet nga mardhënia e saj me organet e lidhura ose nga marëdhëniet e
personelit të saj. Angazhohem që trupa certifikuese do të minimizojë në mënyrë të vazhdueshme
marrdhëniet që kërcënojnë paanësinë e trupës certifikuese dhe që bazohen në:
pronësinë, drejtimin, manaxhimin,personelin, burimeve të përbashkëta,financat, kontratat, marketingut
(përfshirë markimin) dhe pagimin e një komisioni blerjesh ose nxitje të tjera për rekomandimin e një
klienti të ri, etj.
6. Për të gjitha aktivitetet e zhvilluara nga pjesët e tjera të Shoqërisë UTS shpk, do te mbahen të
përditësuara informacionet përkatëse.
7. Të gjitha palët e interesuara do të kenë akses në shërbime të trupës certifikuese. Nuk do të ketë kushte
financiare ose të tjera të tepruara. Procedurat nën të cilat vepron trupa certifikuese administrohen në
mënyrë jo diskriminuese.
8. Administratori, Menaxheri i Cilësisë dhe personeli përgjegjës për kryerjen e procedurave të
certifikimit, nuk do të angazhohet në aktivitete të cilat cenojnë integritetin, paanësinë tyre.
9. Unë angazhohem të realizoj politikën për përmbushjen e standardid ISO IEC 17024:2012 për
paanësisnë dhe pavarësinë e trupës certifikuese.
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